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 ......................................................................................  SOCIETE DIMI-TRAV10465

 ..............................................................................  STE ICHWA TRANSPORT10465

 ...............................................................................  STE OUAZHA TRAVAUX10465

 ............................................................................................... STE  SW PROJET10466

 ............................................................................................ 10466شركة))ASAT)).ش.م)

 .............................  «NOUR INTERNATIONAL TRANSPORT SARL(10466شركة

 ................................................................................................ STE BEN COOK10466

 ............................................................... SOCIETE TWADA LKHIR SERVICE10466

 ...................................... SOCIETE KHIDMA AGADIR SERVICE SARL AU  10466

 ............................................................................. 10466شركة)KELSAcom)–)ش.م.م)

 ...................................................................................«DIMA SFA SARL(10466شــركة

10467شركـة)»)STEAM NEGOCE)«)ش.م.م................................................................. 

 ........................................................................................................AGAFONTE10467

 .......................................................................................................THE CASTLE10467

10467ا تس5ير)الحر) فن ق)قموهى)امن1)....................................................................... 

 ..........................................................................STE AYOUB.MED TRAVAUX10467

 ...................................................................................Ste 2HM FRUIT S.A.R.L10467

 ......................................................................................  VIENNE OPTIC(10467شركة

 .............................................................................. STE UNIVERS AIT SALAH 10468

 ...........................COMPTOIR DES REVETEMENTS CODERE S.A.R.L.AU10468

 ...................................................................................................... 10468شركـة)ام5ڴرق)

10468شركـة)سام1تي)..................................................................................................... 

 ............................................................................ STE LS COURAGE MAROC10468

 ......................................................................................................STE APPILAB10469

 .............................................................................................. STE FONINVESZ10469

 .......................................................................................... DUO FONCIAMEZ10469
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 ............................................................................................. ESSAYDI BOVINS10469

 ................................................... BELKAHIA ET FILS DE CONSTRUCTION10469

 ..................................................................................................  STE KS EVENT10470

 ................................................................................................... STE  ICE LADY10470

 ....................................................................... STE  BRAKETT ACCESSOIRES10470

 .....................................................................................  Ste ELSO INVESTING10470

 .............................................................................. SOCIETE ALMAS BATISSE10470

 ............................................................. JPS CONSEIL & DEVELOPPEMENT10470

 ......................................................................................................BLUEVIVACE10470

 ........................................................................................................ SWAP OUT10471

 ...........................UNIVERSE BUILDING ENGINEERING AND SERVICES10471

 ...................................................................................................... IMCHAYTEX10471

 .................................................................................................... TEXSERVICES10471

 ...........................................................................................ORCHIDEE ASSUR10471

 ........................................................................................................ 10471إ 1ف)فايشن

 .......................................................................................................... 10472نهاري)ت1رس

 .............................................................SUD RENOVATION IMMOBILIERE10472

 ........................................................................ ste TURK-MARBRE SARL AU10472

 .....................................................................................................AUDIOKECH10472

 ......................................................................................... WAJAD INGENERIE10473

 ...................................................................................................AMELKIS PRO10473

 ..................................................................................OPERATIONS MALIERE10473

 ..................................................................................... RIADS ET DEMEURES10473

................................................................... SERVERL DIGITAL MANAGEME10473

 ........................................................ SERVERL DIGITAL MANAGEME(10473شركة

 ................................................................................................... A.S.A STUDIO10474

 ............................................ ATELIER ELECTRO TECHNIQUE DE L’ATLAS10474

 ...............................................................................................NEOKIDS PRIVE10474

10475شركة)رياض)املستوبل......................................................................................... 

10475شركة)املحام وة................................................................................................... 

 .......................................................................... AMINE DREAMS TRAVAUX10475

 ................................................................................................. AGADIRSANTE10475

 ...................................................................................................... ASFI INVEST10475

 ................................................................................................................KAZAK10476

 .................................................................................................. LUXUS METAL10476

 ..................................................................................... 10476ب15م1)اكساس)ك1ط)دقغ

 .............................................................................................NEGOPERA SARL10476

 ..............................................................................................AETHER MAROC10477

 ....................................................................................................MAK CENTER10477

 .................................................................................................... TAMANOUR 10477

 ............................................ « SOCIÉTÉ BIO PARA SANTE TINGHIR SARL10478

 ...................................... LA MAROCAINE DE LA GUERISON PRANIQUE10478

 ...........................................................................................IKRIMA BUSINESS10478

 ..................................................................................................... SALE INVEST10478

 ........................................................................................................CHAIFOOD10479

 ........................................................................ STE ASM FASHION SARL AU10479

 ......................................................STE NASER BAD IMPO EXPO SARL AU10479

 ......................................................................STE BERTAL ORIENT SARL AU10480

 ......................................................................STE SALIMA CHARK SARL AU10480

 ................................................................................................... DECO PASTEL10480

 ......................................................................................................SOCOUVCO10481

 ....................................................................ESPACE TIOUAL MATHS PRIVE10481

 ..................................................................................................... KENTI FARM10481

 .....................................................................................................................PGIS10482

 ..................................................................................................MAZURA FISH10482

 ..................................................................................................MAZURA FISH10482

 .................................................................................SOLINGE TRANSPORTS10482

 SOCIETE INDUSTRIELLE DE TISSAGE INDEMAILLABLE

 .........................................................................................(SOTISMAIL(10483

 ....................................................SOLINGE RESIDENCES TOURISTIQUES10483

 ........................................................................................... ANJEL MARTENES10483

 ................................................................UNI-PROTECT SERVICE SARL AU10483

 ................................................................UNI-PROTECT SERVICE SARL AU10484

 ........................................................................................MEDASK HOLDING10484

 ...............................................................................................MISBAH INVEST10484

 ........................................................................ EL qourachi service SARL AU10484

 ...........................................................................................TADAWUL INVEST10484

 ............................................................................................... TAYSSIR INVEST10484

 ................................................................................. SEVENPETALS SARL AU10485

 .............................................................................................ATLANTIS SOLAR10485
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 ......................................................................Sté FOTKA NEGOCE SARL-AU10485

 ................................................................... Sté BIG SMILE TRANS SARL-AU10485

 .....................................................................STE BOUINCHA CAR SARL AU10486

 ......................................................................... STE TITRITE MINERAL SARL10486

 ..................................................................................AGTIB TRANS NEGOCE10486

 ......................................................................................société H2NAYA CAR10486

 ...................................................................................................... MED MARO10487

 ...................................................................... ECOMAINTECH«10487)»)»إك1منتك«)

 ..............................................................................................................HORME10487

 ................................................................................................. ROMA ISKANE10488

 ..........................................................................STE AGRI-SUDEST SARL AU10488

 .........................STE GRANDS TRAVAUX DE CONSTRUCTION GHRISS10488

 ..................................................................................... BANANI ASSISTANCE10488

 .................................................................................................................SDBTP10489

 .........................................................................................................GOLDLINE10489

 ......................................................................................................BNTJ TRANS10489

 ................................................................................................... MKHICH CAR10489

 .............................................................................CULTURE MOTO SARLAU10490

 ..............................................................................STE BOH MOST SARL AU10490

 ..................................................................PARA WAFA SANTE(10490بارا)قفا)سا ت

 ............................................................................................ TANDIF OHI KOB10490

 ............................................................................ TAHWILAT ISSAM Sarl A.U10491

 ......................................................................................... STE LINNA TRADIV10491

 ................................................................................................................VELLVY10491

 .........................................................................BERNIA WORKS COMPANY10492

 .............................................................................................. SRAGHNA TECH10492

 ............................................................................................................J.A.B FISH10492

 ........................................................................................... AFICHAB PROMO10493

................................................................................................................. SEMVI10493

 ..................................................................................................EURO-CARPET10493

 ...................................................................... SADEKTOURS AFRIQ INVEST10494

 ............... INSTITUT FAHD DE FORMATION PROFESSIONELLE PRIVE10494

10494د 5ا)سنتر)ف1ط1................................................................................................... 

 ...............................................................AJOUADY ESPACE NEGOCE SARL10494

 .............................................................................................AGIL BINAE SARL10495

 .............................................................................................AGIL BINAE SARL10495

 .............................................................................................AGIL BINAE SARL10495

 ............................................................................................SOROR TRADING10495

 ...........................................................................OUMNIA AMENAGEMENT10495

 ................................................................................................................ORGAF10496

 ..................................................................................................METALISSIMO10496

 .............................................................................................................PARILOC10496

 ......................................................................................................Alam-Khibra10497

 ................................................................................EL HAJEB LUX CAR SARL10497

 ................................................................................................... EMOTIP SARL10497

 .............................................................................. HIPRA MAROC SARL AU 10497

 ................................................................................................... LOU GABRIEL10497

 .................................................................................................. 10498ا ذب )القي)ت)رج

 .......................................................................... TOUR HASSAN PESCADOS10498

 ................................................................................................... LOU GABRIEL10498

 ................................................................................................... LOU GABRIEL10498

 .....................................................................................STE SAADA MENAGE 10498

 ....................................................................................... TRANSPORT EXPRIF10498

 .............................................................................................................. R.ASSET10499

 ..................................................................................................G A H SERVICE10499

10499بات5ل5كس1ر........................................................................................................... 

 .....................................................................................OFFICE WAREHOUSE10500

 ....................................................................... LOCAL RUNS GLOBAL SARL 10500

 ..............................................................................CHARGUI-MOTOCYCLES10500

 ...........................................................................................EHI-DE BATIMENT10501

 .................................................................................... PHARMACIE GHAZAL10501

 .......................................................................... TOUR HASSAN PESCADOS10501

 .........................................................................................................GLOBAL BI10501

 ......................................................................................................H&B INVEST10502

 .............................................................................................. KHAMS DESIGN10502

 ......................................................................................... ABDO BOUILDING10502

 ...........................................................................................................Os délices10502

 ....................................................................... DIAGNOSTIC ENGINEERING10503

 ...................................................................................... DAKYZ REAL ESTATE10503

 ....................................................................................................Géo Courtiers10503
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10504دقس)إرمن1س)إم1................................................................................................ 

 .............................................................................................LIFESCOLLOIDAL10504

 ............................... ABI GATE SCHOOL OF EXCELLENCE (PRIVE(-SARL10504

 ................................................................................................. LETYMO(110505 5ت5م

 ........................................................................................... 10505م5 )سيرفيس)إ يرجيز

................................................................................................................  PULA10505

 ............................................................................ JASMINE TOURS SARL AU10506

 .........................................................................DIZA TRANSPORT SARL AU10506

 .......................................... GROUPE SCOLAIRE RIAD AL ITTIHAD PRIVE10506

 .......................................................OUMNIA AGENCY OF ORIENTATION10506

 .....................................................................................GLOBAL SEA SERVICE10506

 ................................................................................. STE CHAMA BOIS SARL10507

10507اكري)بينغ.............................................................................................................. 

 ..................... MEKNES IRRIGATION ET DEVELOPPEMENT AGRICOLE10507

 ................................................................................ BOUNIANE PROMO RC10508

 ......................................................................................................FOURNISUP10508

 ....................................................................................................ARCHI-IQBAL10508

 .................................................................................................... LABAT FOOD10509

 ............................................................................... EL BOUATALOUI SIYAKA10509

 ............................................................................................EDU-PIXELS-SARL10509

 ........................................................................................................ VTM STYLE10510

 ...........................................................................................................SER A KET10510

 ........................................... TRANS MOUNA 67 S.A.R.L à associé unique10510

 ..................................................................................................TAWAKKALNA10510

 .......................................................................................................SOTRANOB10511

10511بات5ل5كس1ر........................................................................................................... 

 ........................................................................................................ ENCG MEK10511

 ...........................................................................FIRAM ASSURANCES SARL10511

 ................................STE NOUVELLE DES PRODUITS AGRICOLES SARL10512

 ......................................................................................................... EPARA.MA10512

 .......................................................................................................... 10512و1ثمار.........

10513كيست1م)أق 5ف1رم................................................................................................. 

 ....................................................................................MONABO SHOPPING10513

 ................................................................................. SMART MOVER TRANS10513

 ........................................................................................TRES CONFECCION10514

10514بات5ل5كس1ر........................................................................................................... 

 ..................................................................................KORUM CONSULTING10514

 SOCIETE DE PROMOTION ET DE GESTION TOURISTIQUE EL

 ..................................................................................................HAMRA10514

 ....................................................................................................PARA SABRIN10515

 ........................................................................................ARCHIVOR STUDIO10515

 ..........................................................................DIADEME BEAUTY CENTER10515

 ......................................................................................... PNEU MR SARL AU10516

 ............................................................................... AFRICA SUPPLY SERVICE10516

 .............................................................................................BATICOAST SARL10516

 ............................................................ PANORAMIC MOROCCANTOURS10516

 .........................................................................................................KABRADES10517

 .................................................................SHAMS - NAÏL IMPORT EXPORT10517

 ...............................................................................................M&N TELECOM10517

 ..................................................................................TRANSPORT EURODRI10517

 ............................................................................SOCIETE MITALEN-TRANS10518

 ..........................................................................NEWHOUSE IMMOBILIERE10518

 .......................................................................................................TRANS.SCO10519

 ...........................................................................................................HUMOLA10519

 ..................................................................................................JITR RENT CAR10519

 ..............................................................................................BOUZAR TRANS10519

 ................................................................................................................ 10520أ 1)فالح

 ...............................................................................KHALID & EL HAJ TRANS10520

 ..............................................................................SOCIETE LATICONS SARL10520

 ................... Consumable Supplies For Pos Atm And Printers «CSPAP« 10520

 ..................................................................................... MARZO ALIMENTOS10521

 .......................................................MODERN CONSTRUCTION PROJETS10521

 ............................................................................................. TC EQUIPEMENT10521

 .........................................................................................................BLL Maroc 10521

 .......................................................................................................TOP CLOTH10522

10522مخبز5)ق)حل1يات)ا ذربي)امل5م1ني......................................................................... 

 ............................................................................................ MED CARRELAGE10522

 ................................................................................ STE ECOMARX IMPORT10522

 .............................................................................................. OPTEK CONSEIL10523

 .......................................................................................HARA PROMOTION10523
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 ..........................................................................................BOUMAAZA CASH10523

 ...............................................................TROY FORWARDING COMPANY10523

 ....................................................................SOCIETE METADATA SERVICES10524

10524شركة)ب1 1) لخ مات........................................................................................... 

 .................................................................................REDIBA TRADING SARL10524

 ................................................................................... JOJOLAND SARL(10525شركة

 .......................................................................... STE YOUNIWEMI SARL/AU10525

 .......................................................... EL FARO COMPLEXE TOURISTIQUE10525

 .......................................................................... STE YOUNIWEMI SARL/AU10525

 ................................................. PROMOTION IMMOBILIERE SOLINGE 210525

 ............................................................................................ SAY TREND TRAV10526

 ..................................... LES RESIDENCES TOURISTIQUES DU DETROIT10526

 ...........................................................................................FLORES CONSULT10526

 ..............................................................................ALLO PEDIATRE SARL AU10527

 ........................................................................................... TINGIS CONTROL10527

 ..............................................................................................SICAME MAROC10527

 .......................................................................................7ème Avenue Hôtels10527

 ........................................................................................................ SUPERLOG10528

 .............................................................GOLEADOR SPORT CONSULTING10528

 .................................................LABORATOIRE AVENUE MOHAMMED V10528

 .................................................................Ste café restaurant khatabi frères10529

 ..............................................................................................TAHFIZ SARL AU10529

 .....................................................................................................NEOCOMAR10529

 ........................................................................................ EXTRA ASSISTANCE10529

 ......................................................................................... ELOURJANI TRANS10530

 .................................................................................................REMYSA TOUR10530

 .......................................................BOUKI SUP CENTRE DE FORMATION10530

 .........................................................................................................AIN JNANE10531

 ..........................................................................................I.B.O MULTITRANS10531

 ............................................................................................................MOULAT10531

 .................................................................................. AGENCE WLAD GUISSI10532

10532أس)ك1نس5ارج1ري............................................................................................... 

 ...............................................................................................................AFISUD10532

10533شركة)غا م........................................................................................................... 

 ..............................................................................................AFIX MAGHREB I10533

 .........................................................................................................2L DESIGN10533

 ........................................................................................................... ACTIMAR10534

 .......................................................................................................Chay›s Food10534

 ........................................................................................................... ACTIMAR10534

 ...................................................... BOULANGERIE PATISSERIE LE NOTRE10534

 ................................................................................................. CHADID CASH10534

 ................................................................................... DOMAINE DE L’ATLAS10535

 ..............................................................................................TIMOU EXPRESS10535

 ...............................................................................................MAIN DEVELOP10535

 ....................................................................................NAHDA TRADING CO10535

 ........................................................LAST FOREVER « Just Vape « SARL AU10536

 .................................................................................................... AZAG TRANS10536

 ............................................................................................................Ukranord10536

 .................................................................................................... AZAG TRANS10536

 ......................................................................................................................G2010537

 .................................................................................................... AZAG TRANS10537

10537إ  وڤ)سيستم..................................................................................................... 

 ......................................................................................................L.S UNIVERS10538

BELHAJ MED SARL10538)بلحاج)م5 )سارل.............................................................. 

 SOCIETE D›EXPLOITATION DES PIPES COMMUNAUTAIRE EL

 ...................................................................................................MARSA10538

 ......................................................................................... STE OASIS SALIMO10538

 .........................................................................................................CDR PRIVE10539

 .........................................................................................................CDR PRIVE10539

 ................................................................................................................ANAMI10539

 .........................................................................................CAFE DEFI SARL AU10539

 ..................................................................................................LAHACH COM10539

 .........................................................................................................SOMACOF10540

 .............................................................................................KC PROTECTION10540

 .............................................................................................KC PROTECTION10540

 .........................................................................................STE SUPERETTE VIP10540

 .........................................................................................................SOMACOF10540

 ........................................................................................................... BEN BOIS10541

 ........................................................................................... ALLAOUI IMPORT10541

 .....................................................................................................E.S SECURITE10541
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 .................................................................................FRERES NABBACH ZEM10542

 .................................................................................FRERES NABBACH ZEM10542

 ........................................................................STE EDOUIHRI DE TRAVAUX10542

 ..........................................................................H.I.A TRAVAUX ET NEGOCE10542

 .........................................................................................................TWO LARA10543

 ...................................................................POISSONS ORIENT OCCIDENT10543

...................................................................................................COLLECTIONT10543

 .................................................................................... ROUGE MARRAKECH10544

...................................................................................................COLLECTIONT10544

 ..........................................................................................AL HOSNA INVEST10544

 ............................................................................................. AL ISLAH INVEST10544

 .........................................................................................AL MADAD INVEST10544

 .....................................................................................................DIAA INVEST10544

 ......................................................................................... KHALAF HOLDING10545

 ............................................................................................STE ORIZONTALE10545

 ....................................................................................ENTREPRISE BAGHALI10545

 .............................................................PHARMACIE EL AMRI MOHAMED10545

 ..................................................................................................... AHMED SOL10546

 ..................................................................................................... AHMED SOL10546

 ............................................................. STE KHAYRATE EL MOTAWASSITE10546

 .....SOCITE INDUSTRIELLE D EFFILOCHAGE DE FIBRES - EFFILOCHE10546

 ..............................................................................................PARQUET ITALIA10547

 ....................................................................................FIGEACAERO MAROC10547

 ........................................ SOCIETE AL AMANE LOCATION DE VOITURE10547

 SOCIETE PELERINAGE MONDIAL POUR LA PAIX ET

 .........................................................................L›ENVIRONNEMENT10547

 .................................................................... AFRICA AGRO-DISTRIBUTION10548

10548الت1 يي)اط1م1ب5ل................................................................................................. 

10548الت1 يي)اط1م1ب5ل................................................................................................. 

10548الت1 يي)اط1م1ب5ل................................................................................................. 

 .......................................................................................................ASM CLEAN10548

 .................................................................................................. VALDI DIVACE10549

 ..................................................................................VIVA IMPORT SARL AU10549

 ..........................................................................HAMZA CONSTRUCTIONS10549

 ............................................................................................................ALUBASS10550

 ..................................................................................................... K.D.C IMMO10550

 .............................................................................................EUROMEDITECH10550

 ...............................................................................................................HABDIS10550

 ..............................................................................AUTO ECOLE SELOUANE10550

 ..............................................................................AUTO ECOLE SELOUANE10551

 ......................................................................................STE HAMDRIP AGRIS10551

 ...........................................................................................................SOSI.DIM10551

 .................................................................................... TRANS RHINOCEROS10552

 ......................................................................................................... AD QUEST10552

 .........................................................................SOLINGE ASSAINISSEMENT10552

 ........................................................................................................ SOGESOFT10553

 ..............................................................................................FRUTAS DE ORO10553

 .................................................................................................. MCS CONSEIL10553

 ....................................................................................... CAFETERIA EL MAIN10553

 ..............................................................................................................FLOMM10554

 ...................................................................................................... BNC INVEST10554

 ......................................................................................... TOUBEN TRADING10554

 ....................................................................................... AGENCE EL YOUSRE10554

 .................................................................................................. MCS CONSEIL10555

10555ز كا)كار.................................................................................................................. 

 ................................................................................................ STE JAD MIRAL 10555

 ................................................................................................ ARINC MAROC10555

 ............................................................................................................... OTAXO10556

 ...........................................................................................................ALTA PRO10556

 ................................................................................................STE AHL TAIMA10556

 ...........................................................LA FERME DE JAMAL(10556 ف5غم)دق)جمال

10556كرافكس............................................................................................................... 

 ........................................................................................ EL BACHIR PROMO10557

 .......................................................................... M.A NORD BUREAUTIQUE10557

 ....................................................................................... AGENCE EL YOUSRE10557

 ..................................................................................................... OXYHEALTH10557

 ................................................................................................. CREATIVE WEB10558

 ...................................................................................... AGENCE EL YOUSRE 10558

 ............................................................................. KOYA TRAVAUX SARL AU10558

 .............................................................................. Five Seasons Investments10559
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10379 الجريدة الرسميةع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) 

 ...................................................................................... Ouba event activities10559

 ................................................................................... SFRS WOOD SARL AU10559

 ...................................................................................SMAI INVEST SARL AU10559

10560إوك1)ط1ا 5ط........................................................................................................ 

 .......................................................................CENTRALE MEDICAL INVEST10560

 ................................... SOCIETE TB DU COMMERCE INTER NATIONAL 10560

 .................................................................................(DON MOTO (SARL.AU10560

 .............................................................................................HAOUZ CERAME10561

 ...........................................................................................ZYMYS TRAINING10561

 ..........................................................MAROC INGENIERIE PLASTIC SARL 10561

 ...........................................................................................................HML SUD10561

 ......................................................................................................... PROCARO10562

 .................................................................................................... MBE MAROC10562

 ..................................................................EL HARRAS TRAVAUX SERVICES10562

 .............................................................................. STE BATI GUIDE PROMO10562

 .................................................................................................... RENO IMMO10563

 .......................................................................................................SAM-GLASS10563

 ................................................................................ ALMOUGGAR TAWSNA10563

 ................................................................................ EUROSUD TRANSPORT10564

 ......................................................................................... BASMADILI TRANS10564

 ....................................................................STRONG PLASTIQUE SARL AU10564

 ...................................................GESTION AMHAL DE STATION SERVICE10564

 ....................................................................................................SOMNATRAV10565

 ......................................................................................... MABED BATIMENT10565

 ..................................................CAP : CENTRAL AGRO PURCHASES G.I.E10565

10566ا شركة)املغرب5ة) تأمين)ا صادرات))سماوكس(................................................... 

 ............................................................................................................IAC TECH10566

 ......................................................MED AUDIT FORMATION & CONSIEL10566

 .................................................................................................. DAMOURAISS10566

 .........................................................................................................SUMIFRED10566

10567أس)كا)أم)كرقب)إ فست....................................................................................... 

 ....................................................................................................VIN PASSION10567

 ..................................................................................................RKHAOUI PEZ10567

 .............................................................................................. ELGOUFI TRANS10568

 ................................................................................STE SAP MAD SARLL AU10568

 ...................................................................................................... MAFAZ CAR10568

 ..................................................................................STE MEDILAB PROJECT10568

 .........................................................................................TH DEVELOPMENT10569

 ..................................................................................... EXCELLENT MENAGE10569

 ................................................................................... BENHAYOUN PHARM10569

 .................................................ETABLISSMENT SQALLI ET BENZAKOUR10570

 .............................................................. DANIA ALIMENTATION SARL .AU10570

 ..................................................... GENIUS MARRAKCHI DEVELOPMENT10570

 ............................................................................................................ URBAVIA10571

10571س1بير)فل1ر........................................................................................................... 

 ................................................................................................................X RENT10571

 ............................................................................................... SOTRA QANDIL10571

 .................................................................................. KHALOUFI SOUKAINA10572

 ............................................................................................................SEBTRAD10572

 ...................................................................................................... TAZA ATLAS10572

 ...................................................................................... STE MOHALIF CONT10572

 ..........................................................................................ORORE ADVISORY10572

 ................................................................................................... STEELAFORM10573

 ............................................................. GLOBAL PROFESSIONNEL METAL10573

10573كازيت)ترانس......................................................................................................... 

 ......................................................................................... S.CONSTRUCTION10573

 ..........................................................................Qualione Maroc Call Center10574

 ......................................................................................................LAILA DUNE10574

 ....................................................................................IWINA MULTISERVICE10574

 ............................................................................................... BARUCH FOOD10575

 ....................................................................................... 10575»ا ـمـسـره)بــرقم«)ش.م.م

 ...............................................................................................................TAFSUT10575

 ................................................................................ TADAMON RECYCLAGE10575

 ..............................................................................EL MARCHOUME TRANS10575

 ............................................................................................ SOCIETE BIARCHI10576

 .....................................................................................................SARDI AGRO10576

 ...............................................................................................................TAFSUT10576

 .................................................................................................. I-PLAY AFRICA10576

 .............................................................................................MISTER MARBRE10576

 ...........................................................................................................LPS AERO10577
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 .........................................................................................................OPPO CAR10577

 .........................................................................................................OPPO CAR10577

 ...........................................................................KAMOBDEL IMMOBILIERE10577

 ....................................................ETUDE TRAVAUX DIVERS MAROCAINE10578

 ................................................................................. INVIO TECHNOLOGIES10578

 ............................................................................. SOCIETE RNM(10578شركة)ن)ر)م

 ..................................................................................................... BRAS DE FER10579

 ................................................................................................... EUROVIA BTP10579

10579سرفس15)كا........................................................................................................... 

 ................................................................................................BLANCASTONE10580

 ........................................................................................SAHDAMAR(10580سه مار

 ..............................................................................................................F.GLACE10580

10580ب)ن)م)من1يزي)ج5نيرال........................................................................................ 

 ................................................................................................ELECTROLOGIE10581

 ..................................................................................................... SAHEL CASH10581

 .................................................................... « MISTER MARBRE(»10581مستر)ماربر

 ...................................................................................................MASTER STAR10582

 ................................................................ CHALLENGE BOUGHAZ GROUP10582

 ...................................................................................................MASTER STAR10582

 ................................................................................................. GLOBAL DIAM10582

 ........................................................................................ ECOLE AL HASSANI10583

 ....................................................................................................... COSMHAIR10583

 ........................................................................................................ABDI COER10583

 ...............................................................................TRANSPORT LAGHZALA10583

 ......................................................................................................... TC TRAVEL10584
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 ....................................................................................... LA MARINA FRESCA10708
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 ....................................................................................................PBC(10709بريست5ج5ا
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 .............................SOCIETE DE GESTION AL WIAM(10710)شركة)ا تس5ير)ا 1ئام

 ............................................................................................................DROCHA10710

 ................................................................................... 10710سطاس15ن)أقط1)ش5بروط

 ..................................................................................... 10711شركة)بيراك1س)سيرفيس

 ....................................................................................... LA MARINA FRESCA10711

 ........................................................................................................ PHYTHERA10711

 ........................................................................................CHER-NOBLE CACH10711

 .....................................................................................SOCIETE KENZACUIR10711

 ...........................................................................................SOKANO PROMO10712
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 .................................................................................................... DARCONECT10713

 ........................................................................AMEUBLEMENT MESK ELLIL10713
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 .............................................................................................. FEZ MEXI FOOD10717
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 ................................................................................................ Sté Autocar Hat10719

 ............................................................................................ALF BNI KHLOUG10719

 .................................................................................................ZAKARI-IMMO10719

 ...............................................................................................................ALHIF 510720

 ........................................................................................... BLAD LKHAYRATE10720

 .......................................................................STE HOMES CAPITAL INVEST10720

 .................................................................................. NEVO TRANS SARL AU10720

 ......................................................................................... MAROSTAR PATISS10720

 .................................................................................................. DIGITECHIUM10721

 ......................................................................................... BALI MEHDI AGRO10721

 ..................................................................... SOCIETE VIP MISE EN FORME10721

 ..................................................................................... JDS CONSTRUCTION10722

 ...................................................................................... SPEED EMBALLAGES10722

 ...................................ste nour travaux de la promotion et d›equipemnt10722

 .................................................................................AL BAYTE AL FALASTINI10722

 ....................................................................................................BADR GARDE10722

 ..................................................................................................... BETA OFFICE10723

 ............................................................................................BIG BOY MARKET10723

 ................................................................................................ KITCHEN PIECE10723



صفحة صفحة

ع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) الجريدة الرسمية10388  

 ............................................................................................... AQUA FLAMME10723

 ..................................................................................................MATURODAM10723

 ............................................................................................... AQUA FLAMME10724

 ............................................................................................... AQUA FLAMME10724

 ..................................................................AUTO ECOLE AKWASS TOULAL10724

 ............................................................................................... AQUA FLAMME10724
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 ............................Nord Sud de Transport et Materiaux de Construction10741

10741أميروكان)دوك1ر..................................................................................................... 

 ..................................................................................................S P SOLUTION10741

10742اقر ت)ك1نسلتينغ.................................................................................................. 
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 .....................................................................................................««NST10742

 ..............................................................................DARNA STRUCTURE ING10742
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 ......................................................................STE EMILLIE TRAVAUX S.A.R.L10744

 ............................................................................................. 10744نس5م)ك1 ف5كس15ن

 ................................................................................................................ DH RH10745

 ............................................................................STE ABELGHOUCH PIECES10745
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 ......................................................................................... REATEC SARL(10746شركة

 .............................................................................. ALIZES INTERNATIONAL10746
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 ......................................................................................... REATEC SARL(10747شركة

 ..................................................................................................... SMD INVEST10747

 ...........................................................................................................MAREDIC10747

 ........................................................ SD KHADAMAT PLUS SARL AU(10748شركة

 ...............................................................STE HAKIM JARDINAGE SARL AU10748

 ............................................................................................ELECTRO ANADIF10748

 ............................................................................................ELECTRO ANADIF10748

 ............................................................................STE AYT HATEM TRAVAUX10748

 ...........................................................................................MOYEN TRAVAUX10749

 ..................................................................................................... Julia Domma10749

 ......................................................BENASSOU DROGUERIE ET TRAVAUX10749

 .................................................................STE BRAVO INDUSTRIE MAROC10750

 .................................................................DELIVERY FOODSTUFF MAROC10750

 .........................................................................................GHR-PROMOTION10750

 ...............................................................................................NORDSUD GAZ10750

 ...........................................................................................MOYEN TRAVAUX10751

 .................................................................................... LIDERKIT MOROCCO10751

 ...............................................................................................NORDSUD GAZ10751

10751اقري1 تال)ب1 تري................................................................................................... 

 .........................................................................................................ADG CASH10751

10752بيست)براكتيس.................................................................................................... 

 .............................................................................EL AZIZ CONSTRUCTION10752

 ........................................................................................... ELITE AVENTURES10752

 .................................................................................PALMERAIE INDUSTRIE10752

 ..........................................................................................................PALMINES10753

 .........................................................................................................PALMAGRI10753

 .........................................................................................................PALM EDU10753

 ..................................................................................................... CLUB EVENT10753

 ....................................................................................... CLUB EVENT SPORT10753

 ......................................................................Société KCH MULTI SERVICES10753

 ...................................................................................NEW ACADEMY PRIVE10754

 ...............................................................................................STUDIO INVEST10754

10754أم1بل1من)ا بسام.................................................................................................. 

 ........................................................................... MANSORY STEEL SARL AU10755

 ...................................................................................NUANCES PRO EVENT10755

 ......................................................................................................... HFD FIBER10755

 ..................................................................LES GRANDS MOULINS FASSIS 10755

10756شركة)ا طريق) ح1)ا تميز.................................................................................... 

 ..........................................................................................................IYADTECH10756

 .................................................................. TAMOUDA NAUTICAL SERVICE10756

 ...............................Nor Sud de Transport et Materiaux de construction10757

 ....................................................................................... JUMP CONSULTING10757

 ..............................................................................................................ZAINOS10757

10757»)ش1 جي)مراكش)أ ترنس15 ال)كنس1 تينك«)-)»ش.م.أ.ك«................................ 

 ...............................................................................................................KASBAT10757



صفحة صفحة

ع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) الجريدة الرسمية10390  
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 .......................................................................DOS MARINOS(10758دقس)مارين1س

 .................................................................................NADIAHAMID PROMO10758

 ............................................................................................ ISKANE LACCHEB10759
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 ....................................................................................TIGRA DISTRIBUTION10760
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 II.  -  إعالنات قضائية

10761املحكمة)ا تجارية)با رباط.................................................................................... 

 ........................................................................ 10761املحكمة)ا تجارية)با  ار)ا ب5ضاء

10764املحكمة)ا تجارية)بطنجة..................................................................................... 

10764املحكمة)ا تجارية)بأكادور..................................................................................... 

 ..................................................................................... 10764املحكمة)ا تجارية)ب1ج 5

 .................................................................................... 10764املحكمة)االبت ائ5ة)بتمار5

10764املحكمة)االبت ائ5ة)با ون5طر5.............................................................................. 
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 .............................................................................. 10765املحكمة))االبت ائ5ة)بطا طان

 ...................................................................................... 10765محكمة)االستئناف)بتاز5

10766املحكمة)ا تجارية)بمكناس................................................................................... 

 III.  -  إعالنات إدارية

قزار5)ا تجهيز)قاملاء))-)املؤسسات)املضر5)قا غير)املالئمة)أق)الخطير5)من)ا  رجة)

 ........................................................................................................ 10767األقلى

املكتب) (- قا غابات) قامل5اه) ا ورقية) قا تنم5ة) ا بحري) قا ص5 ) ا فالحة) قزار5)

10767الجه1ي) الستثمار)ا فالحي) لغرب.......................................................... 

10767قكا ة)الح1ض)املائي) سب1.................................................................................... 

10773بنك)املغرب)..........................................................................................................

 ..................................................................................... 10775ا 1كا ة)الحضرية)ألكادور

10780املكتب)الجه1ي) الستثمار)ا فالحي)با ل1ك1س)....................................................

10784املكتب)ا 1طني) لمطارات)...................................................................................

10788ا 1كا ة)الحضرية) ل ار)ا ب5ضاء.......................................................................... 

10792املكتب)ا 1طني) لحب1ب)قا وطاني)........................................................................

10796ا 1كا ة)الحضرية) 1ج 5...................................................................................... 

10800مسرح)محم )الخامس)با رباط............................................................................ 

بإعاد5) ا ذامة)تو�سي) املنفذة) يذلن)أن) إو اع)قنشر)مشرقع)مرس1م) إعالن)عن)

ملك5ة) قبنزع) تاز5() )إقل5م) أمل5ل) قاد) بجماعة) أكال) حي) من) جزء) ه5كلة)

10805ا وطذة)األرض5ة)ا الزمة) هذا)ا غرض).....................................................

است راك)تذ ولي)ملشرقع)املرس1م)املنش1ر)بالجري 5)ا رسم5ة)ع د)5655)بتاريخ)

2021)قاملذلن)أ ه)من)املنفذة)ا ذامة)تزقي )ا  قاقير)ا تابذة) 17)مارس)

ملركز)دمنات)قأزيالل)باملاء)ا شرقب)-)ا شطر)ا ثاني)-)تزقي )مراكز)ت لي)

10806فط1اكة)باملاء)ا صالح) لشرب)..................................................................

است راك)تذ ولي)ملشرقع)املرس1م)املنش1ر)بالجري 5)ا رسم5ة)ع د)5476)بتاريخ)

ا ذامة)تو1ية)قتزقي )جماعة) املنفذة) أ ه)من) 2017)قاملذلن) أكت1بر) (11

10811ا شالالت)باملاء)ا شرقب)ا طالقا)من)قن1ات)الجر)أبي)رقراق)..................

است راك)تذ ولي)ملشرقع)املرس1م)املنش1ر)بالجري 5)ا رسم5ة)ع د)5264)بتاريخ)

تزقي )جماعة)م1الي) ا ذامة) املنفذة) أ ه)من) 2013)قاملذلن) 18)سبتمبر)

10812عي�سى)بن)ادريس)باملاء)ا شرقب)...............................................................

است راك)تذ ولي)ملشرقع)املرس1م)املنش1ر)بالجري 5)ا رسم5ة)ع د)4969)بتاريخ)

23)وناور)2008)املذلن)أ ه)من)املنفذة)ا ذامة)تزقي )مراكز)أزيالل)-)دمنات)

10813باملاء)ا شرقب)ا طالقا)من)س )الحسن)األقل)........................................

است راك)تذ ولي)ملشرقع)املرس1م)املنش1ر)بالجري 5)ا رسم5ة)ع د)5354)بتاريخ)

10)و1 15)2015)قاملذلن)أ ه)من)املنفذة)ا ذامة)تو1ية)تزقي )م ونة)أزيالل)

10814باملاء)ا شرقب)ا طالقا)من)س )الحسن)األقل)........................................

است راك)تذ ولي)ملشرقع)املرس1م)املنش1ر)بالجري 5)ا رسم5ة)ع د)5340)بتاريخ)

4)مارس)2015)قاملذلن)أ ه)من)املنفذة)ا ذامة)تو1ية)تزقي )م ونة)أزيالل)

10815باملاء)ا شرقب)ا طالقا)من)س )الحسن)األقل)........................................

إعالن)عن)إو اع)قنشر)مشرقع)قرار)يذلن)أن)املنفذة)ا ذامة)تو�سي)بإنشاء)ح1ض)

 تجم5ع)امل5اه)ا شت1ية)با رسم)ا ذواري)C/13583)قبنزع)ملك5ة)ا وطذة)

املجاط5ة ا تراب5ة) قا تابذة) لجماعة) ا غرض) ا الزمة) هذا)  األرض5ة)

10816أقال)ا طا ب).............................................................................................

املنفذة) من) أ ه) يذلن) است راكي) ا تخلي) مورر) مشرقع) قنشر) قضع) عن) إعالن)

إلى)ن.ك) (7 + 760 3010)من)ن.ك) ا ذامة)تثن5ة)ا طريق)اإلقل5م5ة)رقم)

)إقل5م) -)قاد)حصار) ت5ط)مل5ل)قس5 ي)حجاج) بين) ا رابطة) (13 + 600

10817م و1 ة()....................................................................................................
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املنفذة) من) أ ه) يذلن) است راكي) ا تخلي) مورر) مشرقع) قنشر) قضع) عن) إعالن)

إلى)ن.ك) (7 + 760 3010)من)ن.ك) ا ذامة)تثن5ة)ا طريق)اإلقل5م5ة)رقم)

)إقل5م) -)قاد)حصار) ت5ط)مل5ل)قس5 ي)حجاج) بين) ا رابطة) (13 + 600

10818م و1 ة()..................................................................................................

إعالن)عن)قضع)قنشر)مشرقع)مورر)ا تخلي)تذ ولي)يذلن)أ ه)من)املنفذة)ا ذامة)

بناء)ا طريق)ا س5ار)ا رابط)بين)املحم وة)قا طريق)ا س5ار)ا  ار)ا ب5ضاء)

000 + 26)قبا تخلي)عن)ملك5ة) 600 + 11)إلى)ن.ك) -)سطات)من)ن.ك)

ا وطع)األرض5ة)املذ  ة)بذما ة)مواطذات)م1الي)رش5 )قعما ة)ا بر 1�سي)

10819قعما ة)إقل5م)م و1 ة)...............................................................................

س1ق) إح اث) توت�سي) ا ذامة) املنفذة) أن) يذلن) مرس1م) مشرقع) بإو اع) إعالن)

امل ونة) قتأه5ل) تثمين) بر امج) إطار) في) -)أص5لة) ( بذما ة)طنجة) ا  رادب)

ا ذت5وة)بطنجة)2020 - 2024)ق زع)ملك5ة)ا وطذة)األرض5ة)ا الزمة) هذا)

10821ا غرض).....................................................................................................

مركز) إح اث) توت�سي) ا ذامة) املنفذة) أن) يذلن) مرس1م) مشرقع) بإو اع) إعالن)

امل ونة) قتثمين) تأه5ل) بر امج) إطار) في) أص5لة) (- ( بذما ة)طنجة)  لشرطة)

10826ا ذت5وة) طنجة)ق زع)ملك5ة)ا وطذة)األرض5ة)ا الزمة) هذا)ا غرض)........

است راك)تذ ولي)ملشرقع)املرس1م)املنش1ر)بالجري 5)ا رسم5ة)ع د)4979)بتاريخ)

تابذا) دقارا) (129 تزقي ) ا ذامة) املنفذة) من) أ ه) قاملذلن) (2008 أبريل) (2

10828إلقل5م)الج و 5)باملاء)ا شرقب)................................................................

است راك)تذ ولي)ملشرقع)املرس1م)املنش1ر)بالجري 5)ا رسم5ة)ع د)5562)بتاريخ)

س5 ي) جماعة) تزقي ) ا ذامة) املنفذة) من) أ ه) قاملذلن) (2019 و1 15) (5

س5 ي) )جماعة) ا صالح) لشرب) باملاء) ا تابذة) ها) قا  قاقير) ب1 ن1ار)

10829ب1 ن1ار()إقل5م)قج 5)-)أ كاد)....................................................................

إعالن)عن)قضع)قنشر)مشرقع)مرس1م)يذلن)أ ه)من)املنفذة)ا ذامة)تو1ية) زقي )

م ونة)سطات)باملاء)ا شرقب)ا طالقا)من)قنا5)ا  قرات)-)ا  ار)ا ب5ضاء)

10830قتنزع)بم1جبه)ملك5ة)ا وطذة)األرض5ة)ا الزمة) هذا)ا غرض)................

إ غاء)مشرقع)املرس1م)املنش1ر)بالجري 5)ا رسم5ة)ع د)5718)بتاريخ)فاتح)و1 15)

م ونة)سطات) تزقي ) تو1ية) ا ذامة) املنفذة) من) أ ه) يذلن) قا ذي) (2022

)جماعة) ا ب5ضاء) ا  ار) (- ا  قرات) قنا5) من) ا طالقا) ا شرقب) باملاء)

ا الزمة) ا وطذة)األرض5ة) بم1جبه)ملك5ة) قتنزع) إقل5م)سطات() (- سطات)

10831 هذا)ا غرض)...............................................................................................

است راك)تذ ولي)ملشرقع)املرس1م)املنش1ر) صه)في)الجري 5)ا رسم5ة)ع د)5187 

بتاريخ)28)مارس)2012)الخاصة)باالعال ات)ا وا 1 5ة)قا وضائ5ة)قاملذلن)

ا شرقب) باملاء) ( ألسفي) ا ورقية) ا ساكنة) تزقي ) ا ذامة) املنفذة) من) أ ه)

10832قتنزع)بم1جبه)ا وطع)األرض5ة)ا الزمة) هذا)ا غرض))جماعة) كا()..........

بتاريخ) (5217 ع د) ا رسم5ة) بالجري 5) املنش1ر) املرس1م) ملشرقع) تذ ولي) است راك)

خريبكة،) م ن) تزقي ) ا ذامة) املنفذة) من) أ ه) قاملذلن) ( (2012 أكت1بر) (24 

10833قاد)زم،)أبي)الجذ )ققصبة)تاد ة)باملاء)ا شرقب)ا طالقا)من)س )اوت)مسذ1د.

است راك)تذ ولي)ملشرقع)املرس1م)املنش1ر)بالجري 5)ا رسم5ة)ع د)5398)بتاريخ)

13)أبريل)2016)قا ذي)تم)تذ وله)باالست راك)ا 1ارد)بالجري 5)ا رسم5ة)

ع د)5499)بتاريخ)21)مارس)2018))قاملذلن)أ ه)من)املنفذة)ا ذامة)تزقي )

مراكز) هري،)ت5غسا ين)قأوت)اسحاق)قا  قاقير)املجاقر5)باملاء)ا شرقب)

10834ا طالقا)من)خن5فر5))جماعة) هري().........................................................
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

ولتزم)املذلن1ن)في)م5 ان)اإلشهار)ا وا 1ني)إثبات)ه1يتهم)قا سلطات)املسن 5)إ يهم.
قال)تتحمل)اإلدار5)أوة)مسؤق 5ة)ف5ما)وتذلق)بمضم1ن)اإلعال ات.

 I.  -  إعالنات قانونية

STE BBM NOVA
SARL

 TRANSFERT DE SIEGE ,
CESSION DES PARTS

الجمع) محضر) عو ) بموت�سى)
2022،)املسجل) 21)مارس) ا ذام)و1م)
(،2022 مارس) (24 بتاريخ) ا رباط) في)

قرر)ما)ولي):
ز وة) (6 من) ا شركة) مور) تغ5ير)
ضاوة)ع51)ا طابق)ا رابع)ا شوة)رقم)

16)أك ال)ا رباط.
ا ص وق) بكر) اب1) 21)ساحة) (: الى)

ا شوة)رقم)14)اك ال)ا رباط.
تف1يت)حصص):

 100 تف1ت) زك5ة) ا زقاي) ا س5 5)
ا شركة) لس5 ) راسمال) من) حصة)

قادري)مصطفى.
املحكمة) في) ا وا 1ني) االو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) با رباط،) ا تجارية)
رقم) (،124938 رقم) تحت) (،2022

ا سجل)ا تجاري)156825.
1 P

STE BBM CARS
SARL

تاسيس)شركة
و1م) محرر) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا رباط) في) مسجل) (،2022 مارس) (10
بتاريخ)4)أبريل)2022،)ق )تم)تاسيس)

ا شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5.
ا ه ف)االجتماعي):

كراء)ا س5ارات)ب قن)سائق.
راسمال)ا شركة):)100.000)درهم)
موسم)الى)1000)حصة)من)فئة)100 

درهم) لحصة)ا 1اح 5.

 510.. قادري) مصطفى) ا س5 )
حصة.

 490 (... مبط5ل) مصطفى) ا س5 )
حصة.

من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)
قضع) تاريخ) من) أي) ا نهائي) ا تاسيس)

ا سجل)ا تجاري.
بكر) ابي) ساحة) (21 (: ا ذن1ان)
ا ص وق)شوة)رقم)14)اك ال)ا رباط.
املسير):)ا س5 )مصطفى)مبط5ل.

ا س5 )مصطفى)قادري.
املحكمة) في) ا وا 1ني) االو اع) تم)
ا تجارية)با رباط)تحت)رقم)124936 
ا سجل) رقم) (،2022 ماي) (25 بتاريخ)

ا تجاري)160477.
2 P

 STE BBM  MEDIA ET
PRODUCTION

SARL
تاسيس)شركة

و1م) محرر) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا رباط) في) مسجل) (،2022 مارس) (10
بتاريخ)4)أبريل)2022،)ق )تم)تاسيس)

ا شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5.
ا ه ف)االجتماعي):

كنتج)افالم)سينمائ5ة.
ف5 و1هات)قبرامج)تل5فزي1 5ة.

راسمال)ا شركة):)100.000)درهم)
موسم)الى)1000)حصة)من)فئة)100 

درهم) لحصة)ا 1اح 5.
 600.. قادري) مصطفى) ا س5 )

حصة.
 300 (... مبط5ل) مصطفى) ا س5 )

حصة.

 100 (... بغادى) ب1شذ5ب) ا س5 )
حصة.

من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)
قضع) تاريخ) من) أي) ا نهائي) ا تاسيس)

ا سجل)ا تجاري.
بكر) ابي) ساحة) (21 (: ا ذن1ان)
ا ص وق)شوة)رقم)14)اك ال)ا رباط.
مبط5ل) مصطفى) ا س5 ) (: املسير)

ا س5 )مصطفى)قادري.
املحكمة) في) ا وا 1ني) االو اع) تم)
ا تجارية)با رباط)تحت)رقم)124937 
ا سجل) رقم) (،2022 ماي) (25 بتاريخ)

ا تجاري)160479.
3 P

STE  YASSINE MARBRE
 S.A.R.L 

تذــ وــالت)قا 1 5ـة
االستثنائي) ا ذـام) الجمع) إثر) على)
  «YASSINE MARBRE« ملسـاهمي)
املحـ قد5،) املسؤق 5ة) عات) شـركة)
درهم) (200.000 رأسمـا ها) ا بـا غ)
بشـارع) االجتمـاعــي) مورها) قا كـائن)
حـي) (76 رقــم) ا صنـاعـي) الحـي) الحـزام)

ا ـ1حـ 5)01)ا ذ5ـ1ن)،)توـرر)ماولـي:
ا تجـاري) لشـركـة) االسـم) تغ55ـر)
»)MATRAYAS«؛ ا تـا ـي) االسـم) قاعتمـاد)
ا ذنـ1ان) ا ـى) ا شـركـة) موـر)  وـل)
شـارع) (02 ا ـ1حـ 5) حـي) الجـ وـ :)

الحـزام)رقـم)737)ا ذ5ـ1ن؛
مـن) ا شـركـة) رأسمـال) رفــع)
 1.000.000 مبلـغ) ا ـى) (200.000

درهـم.
كتـابة) ا وـا 1ني)  ى) اإلوـ اع) تـم)
ا ضـبط)باملحـكمة)االبت ائ5ـة)با ذ15ن)
رقم) تحت) (2022 مـاي) (26 بتـاريـخ)

.2022/1485
4 P

STE GERMATEX
SARL

راسما ها):)100.000)درهم
مورها)االجتماعي):)تجزئة)ا نخ5لة)
امل خل)س)عمار5)2)ا شوة)رقم)4 

تمار5
 13 بتاريخ) عرفي) عو ) بموت�سى)

ماي)2022،)تم)تاسيس)شركة)تحمل)

تت1فر) ش.ع.م.م.) »جيرماتكس«) اسم)

على)املميزات)ا تا 5ة):

ا نخ5لة) تجزئة) (: االجتماعي) املور)

 4 رقم) ا شوة) (2 عمار5) س) امل خل)

تمار5.

ا ه ف)االجتماعي):)مواقل)اشغال)

مختلفة)اق)ا بناء.

م 5)االستمرار):)99)سنة.
100.000)درهم)موسم) (: راسمال)

100)درهم) فئة) من) 1000)حصة) الى)

م1زع)كما)ولي):

ا س5 )محم )زقزاق))..500)حصة.

 500 (... شكير) سناء) ا س5 5)

حصة.

ا س5 )محم ) تذ5ين) تم) (: ا تس5ير)

زقزاق)قا س5 5)سناء)شكير)كمسيرون)

 لشركة)مل 5)زمن5ة)غير)مح قد5.

من) تبت ئ) (: االجتماع5ة) ا سنة)

فاتح)وناور)قتنتهي)في)31)ديسمبر.

االرباح):)بذ )اقتطاع)5)%) تك1ين)

و1زع) ا وا 1ني،) االحت5اط) صن قق)

ا باقي)على)ا شركاء)حسب)حصصهم.

باملحكمة)) ا وا 1ني) االو اع) تم)

ا سجل) تحت) ( بتمار5،) االبت ائ5ة)
ا تجاري))رقم)136391.

5 P
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STE ATRIK FER  

SARL
ب5ع)حصص،)ا شكل)ا وا 1ني،)

تس5يرن)استوا ة)قتح1يل)املور)

بتاريخ عرفي) عو )  بم1جب)

 17)فبراور)باملحم وة)تورر)ما)ولي):

750)حصة)من)ا س5 )حسن) ب5ع)

اتركين) لس5 )مصطفى)قانى.

ب5ع)750)حصة)من)ا س5 )الحسين)

اتركين) لس5 )مصطفى)قانى.

750)حصة)من)ا س5 )محم ) ب5ع)

اتركين) لس5 )مصطفى)قانى.

ب5ع)750)حصة)من)ا س5 )لحبيب)

اتركين) لس5 )مصطفى)قاني.

شركة) الى) ا وا 1ني) ا شكل) تغ5ير)

عات) املح قد5) املس1ؤ 5ة) عات)

ا شريك)ا 1ح5 .

مسير) قانى) مصطفى) ا س5 )

 لشركة)مل 5)غير)مح قد5.

اتركين،) حسن) ا س5 ) استوا ة)

ا س5 ) اتركين،) لحبيب) ا س5 )

ابت اء) ( ا تس5ير) من) اتركين) الحسين)

من)تاريخ)10)ديسمبر)2021.

اقامة) الى) ا شركة) مور) تح1يل)

رقم) شوة) (10 عمار5) م) بل1ك) سكني)

م1من) س5 ي) االر�سي) ا طابق) (1

ا  ارا ب5ضاء.

باملحكمة) ا وا 1ني) االو اع) تم)

االبت ائ5ة)باملحم وة،)تحت)رقم)558 

بتاريخ)21)مارس)2022.

باملحكمة) ا وا 1ني) االو اع) تم)

رقم) تحت) با  ارا ب5ضاء،) ا تجارية)

(،2022 أبريل) (7 بتاريخ) (820459

ا سجل)ا تجاري)رقم)539355.
االو اع)قا نشر)

االدار5

6 P

STE VINKEL
S.A.R.L  AU 

تح1يل)املور
بتاريخ عرفي) عو )  بم1جب)
تورر) ( بالحم وة) (،2022 فبراور) (22   

ما)ولي):

تح1يل)مور)ا شركة)الى)حي)ا 1فاء)
 5 رقم) Cشوة) م خل) (30 عمار5)

املحم وة.
باملحكمة) ا وا 1ني) االو اع) تم)
االبت ائ5ة)باملحم وة،)تحت)رقم)643 

بتاريخ)4)ابريل)2022.
االو اع)قا نشر

)االدار5

7 P

STE RENUT
S.A.R.L  AU 

رفع)راسمال)قتح1يل)املور
بتاريخ عرفي) عو )  بم1جب)
با  ارا ب5ضاء)) ( (،2021 17) 1 بر)  

تورر)ما)ولي):
 1.000.000 ا شركة) راسمال) رفع)
درهم)الى)2.000.000)درهم)عن)طريق)

تح1يل)االرباح.
املركز) الى) ا شركة) املور) تح1يل)
 36 رقم) ا ثا ث) ا طابق) (16 عمار5)
تجزئة)املاس)االخضر)مشرقع)اشراق)

ا حي)الحسني)ا  ارا ب5ضاء.
باملحكمة)) ا وا 1ني) االو اع) تم)
االبت ائ5ة)باملحم وة،)تحت)رقم)386 

بتاريخ)15)فبراور)2022.
باملحكمة)) ا وا 1ني) االو اع) تم)
رقم) تحت) با  ارا ب5ضاء،) ا تجارية)
(،2022 مارس) (22 بتاريخ) (818540

ا سجل)ا تجاري)رقم)537271.
االو اع)قا نشر

)االدار5

8 P

STE ATLANTIS VOYAGES
SARL 

ب5ع)حصص،)ا شكل)ا وا 1ني)،)
ا تس5ير)قاستوا ة

بتاريخ عرفي) عو )  بم1جب)
با  ارا ب5ضاء)) ( (،2022 مارس) (20  

تورر)ما)ولي):
ب5ع)3000)حصة)من)ا س5 )محم )

رب5ع) لس5 )قاسم)الحريري.
ا س5 5) من) حصة) (1500 ب5ع)
قاسم) كنس1س) لس5 ) سك5نة)

الحريري.

شركة) الى) ا وا 1ني) ا شكل) تغ5ير)
عات) املح قد5) املسؤق 5ة) عات)

ا شريك)ا 1ح5 .
مسير) الحريري) قاسم) ا س5 )

 لشركة)مل 5)غير)مح قد5.
ا تس5ير) من) رب5ع) محم ) استوا ة)

ابت اء)من)تاريخ)20)مارس)2022.
باملحكمة)) ا وا 1ني) االو اع) تم)
رقم) تحت) با  ارا ب5ضاء،) ا تجارية)

821894)بتاريخ)20)أبريل)2022.
االو اع)قا نشر

)االدار5

9 P

STE DREAM AGENCY
SARL AU

تصف5ة)ا شركة
بم1جب)عو )عرفي)بتاريخ)9)فبراور)
 DREAM باملحم وة) شركة) (،2022

AGENCY SARL AU،)تورر)ما)ولي):
ا تصف5ة)ا نهائ5ة) لشركة.

غلق)عمل5ات)ا تصف5ة.
ابراء)عمة)املصفي.

باملحكمة) ا وا 1ني) االو اع) تم)
االبت ائ5ة)باملحم وة،)تحت)رقم)464 

بتاريخ)24)فبراور)2022.
االو اع)قا نشر

)االدار5

10 P

STE ARTIK FER
 SARL

الحل)ا شركة
 5 بتاريخ) عرفي) عو ) بم1جب)
 STE 2022،)باملحم وة) شركة) أبريل)

ARTIK FER SARL،))تورر)ما)ولي):
حل)ا شركة.

اتركين) الحسين) ا س5 ) تذ5ين)
مصفي) لشركة.

ا شركة) لتصف5ة) مور) تح و )
املسير5)الخضراء)رقم)15)املحم وة.

باملحكمة) ا وا 1ني) االو اع) تم)
االبت ائ5ة)باملحم وة،)تحت)رقم)704 

بتاريخ)12)أبريل)2022.
االو اع)قا نشر

)االدار5

11 P

STE NEWTON CLUB CAFE

SARL

تاسيس)شركة
بتاريخ عرفي) عو ) (  بم1جب)

تم) باملحم وة) (،2022 أبريل) (11  

املسؤق 5ة) عات) شركة) تاسيس)

املح قد5)بالخص1ص5ات)ا تا 5ة):

امل1ض1ع)االجتماعي):)موهى)قغرفة)

اال ذاب.

ا تجارية) ا ذمل5ات) كل) قعم1ما)

وتذلق) ما) قجم5ع) قاملا 5ة) ا صناع5ة)

مباشر5) غير) اق) مباشر5) بصفة)

با نشاط)املزاقل.

 NEWTON شركة) (: ا تسم5ة)

.CLUB CAFE

املور)االجتماعي):)املسير5)الخضراء)

رقم)15)املحم وة.

امل 5):)99)سنة.

درهم) (100.000 (: ا راسمال)

بو5مة) حصة) (100 الى) موسمة)

على) موسمة) حصة) درهم) كل) (100

ا شركاء)كا تالي):

ب) ساهم) اتركين) الحسين) ا س5 )

50.000)درهم.

ب) ساهم) اتركين) حسن) ا س5 )

50.000)درهم.

اتركين) الحسن) ا س5 ) (: ا تس5ير)

مسيرون) اتركين) حسن) قا س5 )

 لشركة)مل 5)غير)مح قد5.

الى) وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)

نهاوة)ديسمبر.

5)%) الحت5اط)ا وا 1ني،) (: االرباح)

قا باقي)ووسم)على)الحصص.

باملحكمة) ا وا 1ني) االو اع) تم)

 824 باملحم وة)تحت)رقم) االبت ائ5ة)

ا سجل) (،2022 أبريل) (27 بتاريخ)

ا تجاري)رقم)30453.
االو اع)قا نشر

)االدار5

12 P
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STE YOUSRA MARKET
SARL

ا سجل)ا تجاري)رقم):)40395 

ا رباط

حل)مسبق) لشركة
 YOUSRA ا شركاء) شركة) قرر)

عات) شركة) (،MARKET SARL
راسما ها) مح قد5،) مسؤق 5ة)

10.000)درهما،)مورها)االجتماعي)49 

شارع)م غشور،)حي)املح5ط)ا رباط،)

خالل)الجمع)ا ذام)ا غير)ا ذادي)ا ذي)

انذو )بمور)ا شركة)بتاريخ)29)أبريل)

.2022

الحل)املسبق) لشركة)

كس1س) محم ) ا س5 ) تذ5ين)

ا 1طن5ة) ا تذريف) الحامل) بطاقة)
مصفي) لشركة) ( ( (A435765 رقم)

االجتماع5ة) ا تصف5ة) مور) تذ5ين)

املح5ط) حي) م غشور) شارع) (49 ب)

ا رباط

بكتابة) ا وا 1ني) االو اع) تم)

ا ضبط)باملحكمة))ا تجارية)با رباط،)

تحت) (،2022 ماي) (30 بتاريخ)
رقم)125062.

13 P

 STE TINGIS BUSINESS

CENTRE
SARL AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)

بشريك)قح5 

سجل)تجاري)رقم):)127513

تاسيس)شركة
بموت�سى)عو )عرفي)مؤرخ)بطنجة)

و1م) بها) قسجل) (،2022 ماي) (16 و1م)

18)ماي)2022،)تم)تك1ين)شركة)عات)

قح5 ) بشريك) مح قد5) مسؤق 5ة)

تتميز)بالخصائص)ا تا 5ة):

 TINGIS BUSINESS (: االسم)

.CENTRE SARL AU

ا ه ف):)ته ف)ا شركة)أساسا)الى)

كراء)قاستغالل)ا ذوارات)اململ1كة)اق)

املؤجر5.

االنذاش) عمل5ات) كل) تحو5ق)

ا توس5م،) ا ب5ع،) ا شراء،) ا ذواري،)

تجزئة)قتوس5م)االرا�سي.

امل  5ة) املنشئات) ا ذمارات،) بناء)

قكل) ا بناء) عمل5ات) جم5ع) قا جاز)

االعمال)املتذلوة)بها.

استيراد)قتص ور)كل)امل1اد)االق 5ة)

قكل)ما)وتذلق)با ه ف)ا رئي�سي.

أق) املؤسسات) كل) في) االشتراك)

ا شركات)عات)ا ه ف)املشترك.

قعم1ما)جم5ع)ا ذمل5ات)ا تجارية،)

قا غير) ا ذوارية) املا 5ة،) ا صناع5ة،)

ت ع5م) م1) شانها) من) ا تي) ا ذوارية)

ا شركة.

طريق) طنجة) (: االجتماعي) املور)

 2 املمر) ا صناع5ة) املنطوة) تط1ان)

رقم)47.

من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)

تاسيسها)ا نهائي.

مبلغ) في) ح د) (: ا شركة) راسمال)

 1000 الى) موسم) درهم) (100.000

درهم) (100 بو5مة) اجتماع5ة) حصة)

منحت) لشريك) ا 1اح 5)  لحصة)

ا 1ح5 .

محم ) ا س5 ) عين) (: ا تس5ير)

مل 5) منفرد) لشركة) كمسير) ب1عربي)

غير)مح قد5)مع)كافة)ا صالح5ات.

وناور) :من)فاتح) ا سنة)االشتراك5ة)

الى)غاوة)31)ديسمبر.

االدخار) اجل) من) (% (5 (: االرباح)

ومنح) لشريك) قا باقي) ا وا 1ني)

ان) ا صاف5ة) قيمكن) الرباح) ا 1ح5 )

تخصص)بذ )االقتطاعات)ا وا 1 5ة)

الى)رص5 )اق)اكثر) الدخار)ا طارى.

بكتابة) ا وا 1ني) االو اع) تم)

بطنجة) ا تجارية) ( باملحكمة) ا ضبط)

رقم) تحت) (،2022 ماي) (24 و1م)

.254019
مستخلص)من)أجل)االشهار

مسير

14 P

STE MEDIALAAK
 SARL

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)
راسما ها):)100.000)درهم

تاسيس)شركة
بموت�سى)عو )عرفي)مؤرخ)با رباط)
2022،))تم)تاسيس) 25)مارس) بتاريخ)
قا تي) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)

تحمل)الخصائص)ا تا 5ة):
 STE MEDIALAAK ( (: ا تسم5ة)

.SARL
االشغال) ( (: ( الجتماعي) ا ه ف)

املختلفة)أق)ا بناء.
عين) تجزئة) ( (: االجتماعي) املور)
ا طابق) (4 رقم) (102 رقم) ا ذتاريس)

ا ثاني)ا صخيرات.
من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)

تاسيسها)ا نهائي.
مبلغ) في) ح د) (: ا شركة) راسمال)
 1000 الى) موسم) درهم) (100.000
درهم) (100 بو5مة) اجتماع5ة) حصة)
درهم) لحصة) (100 فئة) من)  لحصة)

ا 1اح 5.
ا س5 )الح5باري)عب )ا كريم)500 

حصة.
ا س5 ) ذويري)عب )ا لط5ف)500 

حصة.
ا كريم) عب ) الح5باري) (:  ا تس5ير)

أق) ذويري)عب )ا لط5ف.
الى) وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)

31)ديسمبر.
االوت ائ5ة) املحكمة) (: االو اع)

بم ونة)تمار5.
 136365 رقم) ا تجاري) ا سجل)

بتمار5)24)ماي)2022.
15 P

دو1ان)االستاع)حمز5)ب1ق 
م1ثق

مور:)185)شارع)عب )امل1من)ا طابق)أ)الخامس)
ا  ارا ب5ضاء

ا هاتف):)05.22.20.36.46 / 05.22.49.09.07

STE HIGH DIGITAL VALUE
راسما ها):)100.000)درهم

مورها)االجتماعي):)ا  ارا ب5ضاء)
تجزئة)ا 1رقد)ز وة)50،)ا طابق)
االقل)رقم)41)س5 ي)مذرقف

بتاريخ م1ثق) عو )  بموت�سى)

 18)أبريل)2022،)تم)تف1يت)50)حصة)
ا تي)ومتلكها)ا س5 )هشام)باسذ قن)

 HIGH DIGITAL في)راسمال)ا شركة)

VALUE) فائ 5):)

ا س5 )رض1ان)قالمين.

ا ذام) الجمع) محضر) بموت�سى)

2022،)تم) أبريل) (18 بتاريخ)  لشركة،)

تف1يت)حصص) عو ) على) املصادقة)

هشام) ا س5 ) استوا ة) قتم) ا شركة)

باسذ قن.

مبلغ) في) ا شركة) راسمال) ح د)

 1000 الى) موسم) درهما) (100.000

درهم) ل1اح 5،) (100 بو5مة) حصة)

 لس5 )رض1ان)قالمين.

ا وا 1ني) االو اع) تسج5ل) تم)

ا تجارية) باملحكمة) ا تجاري) با سجل)

(،2022 ماي) (19 في) با  ارا ب5ضاء)

تحت)رقم)824400.
 لنسخة)قاالشار5

االستاع)حمز5)ب1ق 
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CABINET  OFISCONSEIL

 SIEGE : IMM258 BUREAU N°1 PASSAGE

NAKHIL AV MOHAMED V RABAT

RC N° : 105850

IF N° : 15297297

PATENTE : 25151175

STE PIRRE DE LUXE
حــل))ا شــركـة (

بم1جب)عو )عرفي)مؤرخ)با رباط)

حــل) تم) (،2022 فبراور) فاتح) بتاريخ)

شركة) (PIRRE DE LUXE ( ا شركة)

بشريك) املح قد5) املسؤق 5ة) عات)

قح5 )،)قق )تم)تذ5ين)))ا س5 )5)حرية)

سك5ت15ي)كمسؤق ة)عن)حل)ا شركة)

املذك1ر5).

بكتابة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ا تجارية) املحكمة) ا ضبط)  ى)

28/04/2022تحت) بتاريخ) في.ا رباط)
ا سجل) رقم) (.124263 رقم)

ا تجاري117237.  
االمضاء

17 P
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CABINET OFISCONSEIL

 SIEGE : IMM  EL KEBIBAT  2

                                                                                                                                              EME ETAGE ANGLE RUE

                                      EL HIND ET AVENUE

EL KEBIBAT BUREAU N°9   RABAT

 Travaux de comptabilité

 Fiscalité juridique

Création d’entreprise

Conseil en gestion  

STE MPORTE
SARL AU

تأسيس)شركة
با رباط)) عرفي) عو ) بموت�سى)
املسؤق 5ة) عات) شركة) تأسيس) تم)
)قا تي)تحمل) املح قد5)بشريك)قاح )

الخصائص)ا تا 5ة)):
.MPORTE(((:((ا تسم5ة

      SARL  AU ( (: ))ا صفة)ا وا 1 5ة) (
غ5ار) قطع) :تاجر) االجتماعي)  ا ه ف)

ا س5ارات.
تاجر)اطارات.

االستيراد)قا تص ور.
رأسمال)ا شركـة:)100.000)درهم)
فئة)) من) حصة) (1000 إلى) موسمة)
100)درهم) لحصة)ا 1اح 5).)م1زعة)

على)ا شكل)ا تالي:)
ا س5 )فؤاد)عف5في)1000)حصة،)
من) ابت اء) سنة) (99 امل 5:) (
قضع) تاريخ) من) أي) ا نهائي) ا تأسيس)

ا سجل)ا تجاري.
إلى) وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)
31)ديسمبر)من)كل)سنة)ما)ع ا)ا سنة)

األقلى)تبت ئ)من)تاريخ)ا تسج5ل.
املور)االجتماعي):)))ا رباط))اك ال)
 2 طابق) (11 عمار5) ع1ا) ضاوة) ز وة)

ا شوة)5.
املسير:)ا س5 )فؤاد)عف5في.

ا سجل)ا تجاري)رقم)160539.
18 P

RENAISSANCE PROD
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)بشريك)قح5 
في املؤرخ) ا ذرفي)  طبوا) لذو )
ا وا 1ن) قضع) تم) (2022 ماي) (25  
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) لشركة)
ا شكل) على) قح5 ) بشريك) املح قد5)

ا تالي :

 RENAISSANCE (: ا شركة) اسم)
.PROD

غرض) وكمن) ( (: ا شركة) غرض)
ا شركة)في):

قا سينمائي) ا فني) اإل تاج)
قا سمعي)قا بصري)قا تلفزي1ني.

ا ثواف5ة) املتحركة) ا رس1م)
قا تذل5م5ة.

مذ ات) قتأجير) قب5ع) شراء)
ا تص1ير)ا سينمائي.

املذامالت) جم5ع) عام) بشكل)
ا ذوارية)ا تجارية)قاملا 5ة)قا صناع5ة)
أق) مباشر) بشكل) املتذلوة) قا زراع5ة)
غير)مباشر)به ف)ا شركة)أق)ا تي)ق )

تذزز)تط1ير)ا شركة.
عمار5) (: اإلجتماعي) لشركة) املور)
2)شارع)محم )الخامس) 1)شوة)رقم)

سال)الج و 5.
رأس)املال):)ح د)رأسمال)ا شركة)
إلى) ققسم) درهما،) (100.000 مبلغ) في)
اإلسم5ة) كل) ا و5مة) حصة،) (1000
مخصصة) درهما) (100 هي) حصة)

 لس5 )أسذ )بلمذطي.
أسذ ) ا س5 ) تذ5ين) تم) (: ا تس5ير)
بلمذطي)كمسير)قح5 ) لشركة) فتر5)

غير)مح د5.
ا سنة) تبت ئ) (: املا 5ة) ا سنة)
في) قتنتهي) وناور) من) ا فاتح) في) املا 5ة)

31)ديسمبر)من)كل)سنة.
اإلو اع) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)
ا ضبط) كتابة) ا وا 1ني)  ى)
و1م بسال) اإلبت ائ5ة)  باملحكمة)

 26)ماي)2022)تحت)رقم)36019.
املوتطف)بمثابة)إعالن

19 P

STE. NARCOGOLD
SARL AU

 ADRESSE : SECTEUR 21, BLOC L
 RUE MIMOSA N° 11 HAY RIAD

RABAT
بتاريخ) ا ذرفي) ا ذو ) بموت�سى)
شركة) تأسيس) تم) (2022 ماي) (11
املسؤق 5ة) عات) شركة) ك1  )  ارك1)
املح قد5)قبشريك)قاح )قا تي)تحمل)

الخصائص)ا تا 5ة):

:) ارك1) ا وا 1ني) لشركة) االسم)

ك1  )بشريك)قاح .

املور)اإلجتماعي):)سكت1ر)21)بل1ك)

ا رياض) 11)حي) رقم) م5م1ز5) ل)شارع)

ا رباط.

ا ه ف)اإلجتماعي):

تص ور)استيراد.

أشغال)متذ د5.

تجار5)في)أجهز5)ا كمب15تر.

ا تس5ير):)تسير)ا شركة)من)طرف)

ا س5 )أو1ب)دحا�سي)بطاقة)ا تذريف)

.A664234(ا 1طن5ة
رأسمال)ا شركة):)100.000)درهم)

حصة) كل) حصة) (1000 إلى) موسمة)

100)درهم) لحصة)ا 1اح 5) من)فئة)

كلها) فائ 5)ا س5 )أو1ب)دحا�سي.

من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)

قضع) تاريخ) من) أي) ا نهائي) ا تأسيس)

ا سجل)ا تجاري.

وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)

)ما)ع ا) 31)ديسمبر)من)كل)سنة) إلى)

تاريخ) من) فيها) تبت ئ) األقلى) ا سنة)

ا تسج5ل.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (17 بتاريخ) با رباط) ا تجارية)

2022)تحت)رقم160121.
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STE.FELECIA CAR
SARL A.U

بذ )عو )الجمع)ا ذام)غير)ا ذادي)

 لشركة)بتاريخ)10)مارس2022)بمور)

حي) املسير5) (5 942،أمل) ا شركة)

يذو1ب)املنص1ر)ا رباط.

تغ5ير)املور):)تم)تغ5ير)مور)ا شركة)

حي) املسير5) (5 942،أمل) ا ذن1ان) من)

املور) إلى) ا رباط) املنص1ر) يذو1ب)

امل1من) عب ) ز وة) ه1) ا ذي) الج و )

B27حسان) املأم1ن) ا تجاري) املركز)

ا رباط.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

أبريل) (12 بتاريخ) با رباط) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)123717.
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 SOCIETE GAOUZI

  AGRICOLE

 S A R L  AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE  S A R L. AU

 Siège Social  ROUTE LAMROUJ  

CERCLE EL MENZEL   SEFROU

رأسما ها):)100000.00)درهم

ا ـمـوـر)االجتماعي)طريق)ملرقج)املنزل))

صفرق)

تــأســـ5ــــــس
تـم) عــرفــي)خــاص) عــوـ ) بمــوــتــضــى)

تم) ( (، ماي2022) (16 بتاريخ) تــسـج5له)

. SARL AU((تأسيس)شركة

 SOCIETE GAOUZI ( (: ا ــتـسـمـ5ة)

. AGRICOLE SARL AU

((: ا ـشــــركــــة) غـــــــــــرض)

في:)) ا ـشركة) م1ض1ع) وـتـحـ د)

 CONDITIONNEMENT ET

.EMBALLAGE

ملرقج) طريق) (: ( االجتماعي) املور)

املنزل)))صفرق.

ا شركة) مـ 5) (: ( ( ا ــشـــــركـة) م 5)

ا تأسيس) و1م) من) ابت اءا) سنة) (99

ا نهائي.

فـــي) مـحـ د) (: ( ا شركــة) رأسمال)

100000.00)درهــم.

بـــتــــس5ـير) وـــوـــــ1م) (: ا ــمــتــصـــرف)

ا لط5ف) عب ) ا س5 ) ا ــشـركة)

الج1زي.)

ا سنة)االجتماع5ة)):)تبت ئ)ا سنة)

وناور) فاتح) من) االجتماع5ة) لشركة)

قتنتهي)في)31)ديسمبر.

اإلو اع)ا وا 1ني):) و )تم)اإلو اع)

باملحكمة) ا ضبط) بكتابة) امللف)

بتاريخ صفرق) بم ونة) (  اإلبت ائ5ة)

 17)ماي2022)تحت)رقم)181/2022.
ا ـمــســ5ـــر

عب )ا لط5ف)الج1زي)

22 P
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 SOCIETE  KEH MAROC
SARL AU

))املور)االجتماعي:)اقامة)املج )رقم)
18)شارع)ا وا�سي)ع5اض)امسر ات)

اكادور)
بتاريخ م اقالتها) إثر)  على)
 18)ماي2022)قرر)الجمع)ا ذام)غير)
 SOCIETE  KEH ا ذادي) لشركة)
maroc SARL AU)املسجلة)با سجل)
ا تجاري)باملحكمة)ا تجارية)تحت)رقم)

42209)ما)ولي:
حل)ا شركة)))بصفة)مبكر5)ابت اء)

من)18)ماي2022.
في)شخص) ا شركة) تذ5ين)مصفي)

ا س5 )خلف)هللا)محم .
اقامة) قاملراسلة:) ا تصف5ة) مور)
ا وا�سي)ع5اض) 18)شارع) رقم) املج )

امسر ات)اكادور).
بكتابة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
بتاريخ) ا تجارية) باملحكمة)  ا ضبط)
26)ماي2022)تحت)رقم)110027.        
23 P

 Ste 37 PLUS  شركة
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)
مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ق ) بتيز يت) (2022 أبريل) فاتح) بتاريخ)
مسؤق 5ة) عات) شركة) تأسيس) تم)
الخصائص) تحمل) ا تي) ق) مح قد5)

ا تا 5ة:
 . Ste 37 PLUS(:((ا تسم5ة

ا ه ف)االجتماعي):
)أشغال)ا بناء)قأشغال)أخرى.

 100.000.00 ا شركة:) رأسمال)
درهم.

ا س5 )اد)حم5 ى))))))):))))50.000.00 
درهم.

هللا:)) عب ) ادعمر) ا س5 )
50.000.00)درهم.

بزربان) ( اشبار) ( (: االجتماعي) املور)
ب1نذمان)-)تيز يت.

ادعمر) ا س5 ) تذ5ين) تم) ا تس5ير:)
غير) مل 5) كمسير) لشركة) ( ( هللا) عب )

مح قد5.)

إو اع) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)

ا وا 1ني)بمكتب)ا ضبط)  ى) امللف)

بتاريخ بتيز يت) االبت ائ5ة)  املحكمة)

 24)ماي2022))تحت)رقم))):))166.

24 P

FIMOGEC

SARL

 TRAVAUX DE COMPTABILITE

CONSTITUTION DES SOCIETES

CONSEILS JURIDIQUES

مرغا أنفيست
MERGHA INVEST

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5

امل1ض1ع):)إعالن)بتأسيس)شركة
عرفي) عو ) بم1جب) تم)  و )

مسؤق 5ة) عات) شركة) تأسيس)

فبراور) (16 بتاريخ) با ب5ضاء) مح قد5)

2022)تحمل)اإلسم)مرغا)ا فيست) ها)

الخصائص)ا تا 5ة):

ا ه ف)اإلجتماعي):)

منذش)عواري.

رأسمال)ا شركة):)100.000)درهم)

فئة) من) حصة) (1000 إلى) موسمة)

ا 1اح 5)قم1زعة) 100)درهم) لحصة)

بين)ا شركاء)على)ا شكل)ا تالي):

500)حصة.) ا س5 )غزاقي)محم )

 500 عادل) عريفي) مر ي�سي) قا س5 )

حصة.

ا تأسيس) من) سنة) (99 (: امل 5)

ا سجل) قضع) تاريخ) من) أي) ا نهائي)

ا تجاري.

17- ا تو م) :)حي) املور)اإلجتماعي)

2GH)ا طابق)ا ثاني)س5 ي)ا بر 1�سي)

ا  ارا ب5ضاء.

محم ) غزاقي) :) لس5 ) ا تس5ير)

قا س5 )مر ي�سي)عريفي)عادل.

ا تجاري:) با سجل) ا تو55 ) رقم)

ا تجاري) با سجل) ا تو55 ) تم)

مارس) (24 في) (537767 رقم) تحت)

2022با ب5ضاء.
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AUTO DESIGNE YUBEKA
شركة)مح قد5)املسؤق 5ة)

برأسمال):)40.000.00)درهم)
املور)اإلجتماعي):61)شارع)ال ة)

واق1ت)قمصطفى)املذاني)ا طابق)2 
رقم)69)ا ب5ضاء

اإلستثنائي) ا ذام) الجمع) على) بناء)
ماي) فاتح) تاريخ) في) با  ارا ب5ضاء)

2022)تم)تورير)ما)ولي):
تصف5ة)ا شركة.

تذ5ين)ا س5 )بجراقي)عب )ا كريم)
كمصفي) لشركة.

ال ة) شارع) (61 ا تصف5ة) عن1ان)
 2 ا طابق) املذاني) قمصطفى) واق1ت)

رقم)69)ا ب5ضاء.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (24 تاريخ) في) با ب5ضاء) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)825167.
26 P

COMERAR
SARL AU

عو )حق))ا تس5ير)الحر
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بم1جب)
(،2022 ماي) (17 بتاريخ) ا  ارا 5ضاء)
 COMERAR SARL AU شركة) فإن)
ا 1ح5 ) قشريكها) بمسيرها) ممثلة)
بطاقة) صاحب) بنذ ي) رش5 ) ا س5 )
منحت) (،B648780 رقم) ا تذريف)
شركة) إلى) الحر) ا تس5ير) حق) عو )
مورها) (GUVEN ELA SARL AU
ا زرقط1ني) شارع) (46 اإلجتماعي)
مسجلة) (6 شوة) ا ثاني) ا طابق)
با  ارا ب5ضاء) ا تجاري) با سجل)
بمسيرها) ممثلة) (510565 رقم) تحت)
محم علي) ا س5 ) ا 1ح5 ) قشريكها)
رقم) ا تذريف) بطاقة) ج1فن)صاحب)

.T007909F
ز وة) (98 (: ا كائن) ا تجاري) املحل)
األر�سي) ا طابق) في) ا نخاعي) ابراه5م)
املستغل) ا  ارا ب5ضاء) املذاريف)
األث1اب) ا شركة) ب5ع) طرف) من)
قاألقمشة)تحت)رقم)ا سجل)ا تجاري)
542069)من10)ماي)2022)إلى)9)ماي)

2022)قابلة) لتج و )بإتفاق)ضمني.
27 P

ك.ه.س.ج.ن

ش.م.م

)من)شريك)قح5 

KH SGN

SARL D’AU

)تأسيس))شركة)مح قد5)املسؤق ة)
من)شريك)قح5 

في مؤرخ) عرفي) عو )  بموت�سى)

ا وا 1ن) 2022،)تم)تأسيس) أبريل) (7 

املسؤق ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)من)شريك)قح5 )خصائصها)

كاآلتي):

ش.م.م) ك.ه.س.ج.ن) (: ا تسم5ة)

من)شريك)قح5 .

ا غرض)اإلجتماعي):)

الحراسة)قاألمن.

بريما) إقامة) (: اإلجتماعي) املور)

 16 ا شوة) (3 ا طابق) (105 رقم)

وناور) ق11) املذاني) مصطفى) ملتوى)

ا  ارا ب5ضاء.

امل 5:)99)سنة.

(: اإلجتماعي) ا رأسمال)

100.000.00)درهم)موسم)إلى)1000 

100)درهم) كل)قاح 5) بو5مة) حصة)

م1زعة)كما)ولي):

ا س5 ) حصة) لشريك) (1000

دح1ني)احم .

تم)تذ5ين)كمسير)قح5 ) (: ا تس5ير)

ا س5 ) مح قد5) غير) قمل 5)  لشركة)

 3 باملسير5) ا ساكن) احم ) دح1ني)

ز وة)21)رقم)25)ا  ارا ب5ضاء.

فاتح) من) تبت ئ) (: املا 5ة) ا سنة)

وناور)إلى)31)ديسمبر.

(% (5 اقتطاع) بذ ) (: األرباح)

ا زائ ) ا وا 1ني) اإلحت5اط)  تأسيس)

ووسم)حسب)ا شركاء.

اإلو اع) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)

ا تجارية) املحكمة) في) ا وا 1ني)

با ب5ضاء)تحت)رقم)824951 .
موتطف)قب5ان

28 P
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SOGERIAD
تأسيس)شركة

بتاريخ عرفي) عو )  بموت�سى)
شركة) تأسيس) تم) (2022 ماي) (10  
خصائصها) مح قد5) مسؤق 5ة) عات)

كا تالي:
 SOGERIAD (: ا شركة) تسم5ة)

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5.
ا غرض)ا رئي�سي):

تشغ5ل)قشراء)قب5ع)قتأجير)جم5ع)
ا رياض)قدقر)ا ض5افة.
إدار5)أي)دار)ض5افة.

كافة) قإ جاز) قتط1ير) دراسة)
املشاريع)ا ذوارية)قا س5اح5ة.

قتبادل) قاستئجار) قتأجير) ح5از5)
قب5ع)أي)أرض)أق)عوارات.

خالل) من) األرا�سي) جم5ع) تط1ير)
املذ ات)قالخ مات)قأعمال)ا تط1ير.
بمفردها) عوارية) مجمذات) بناء)
أي) مع) باإلشتراك) أق) باملشاركة) أق)

شخص)أقمنظمة.
قطع) كافة) قب5ع) اقتسام)
غير) أق) مجهز5) كا ت) س1اء) األرا�سي)
املفرقشة) األبن5ة) قكذ ك) مجهز5)

قغيراملفرقشة)بكافة)أ 1اعها.
االستغالل)بطريوة)مباشر5)أق)غير)
مباشر5)من)خالل)ا تأجير)أق)اإلدار5.

مرس) 26)شارع) (: اإلجتماعي) املور)
ا سلطان)ا  ارا ب5ضاء.

تاريخ) من) تبت ئ) سنة) (99 (: امل 5)
تسج5لها)با سجل)ا تجاري.

رأسمال) ح د) (: ا شركة) رأسمال)
موسمة) درهم) (100.000 في) ا شركة)
100درهم) بو5مة) حصة) (1000 إلى)

 لحصة)ا 1ح 5).
ا س5 ) ( ا شركة) يسير) (: ا تس5ير)
الحامل) لبطاقة) ا طا بي) خا  )

.E470670(ا 1طن5ة)رقم
ا شركة)مسجل)با سجل)ا تجاري)
باملحكمة) (543995 رقم) تحت)
ا تجارية)ا  ارا ب5ضاء)بتاريخ)24)ماي)

.2022
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ا تجارية)با  ارا ب5ضاء.
29 P 

NEW SMILE LABO
S.A.R.L

I.C.E N°003042307000027

ا نشأ5
في مؤرخ) عرفي) عو )  ب1اسطة)

2022،)حرر)قا 1ن)شركة) أبريل) (22 

باملميزات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات)

ا تا 5ة):

NEW SMILE LABO(:(ا تسم5ة

.S.A.R.L

امل1ض1ع):)

قم1اد) ترم5م) آالت) في) تاجر)

األسنان.
سميرن) ز وة) (: األسا�سي) املور)

 94 رقم) 1شوة) ا طابق) ب1ج قر) حي)

ا  ارا ب5ضاء.

من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)

تحت) ا تجاري) ا سجل) في) تسج5لها)

رقم)544.025.

20.000.00درهم) (: املال) رأس)

فئة) من) حصة) (200 إلى) موسم)

100.00) ل1اح 5))ت1زع)بين)ا شريكين:

ا س5 )أحم )ختراب،)مسير)شركة))
ا ذ15ن) حي) با  ارا ب5ضاء) ووطن)

عمار5)29)شوة)رقم3)عين)برجة.

مسير) مذهب) إدريس) ا س5 5)

حي) با  ارا ب5ضاء) ووطن) شركة)

بنسبة) ب1سك1ر5،) س) بل1ك) املزاب5ين)

) كل) حصة) (100 أي) %) ل1اح ) (50

قاح )منهما.

ا شريكان،) عليها) يشرف) (: اإلدار5)

حا تهما)امل  5ة)مذك1ر5)أعاله)و1قذان)

ازدقاج5ا.

ا شريكين،) كلها) فائ 5) (: األرباح)

بذ ) وص)امل خرات)ا وا 1 5ة.

عليها) منص1ص) األخرى) ا بن1د)

ضمن)قا 1ن)5-96)في)شأن)ا شركات)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع)  ف )

 24 تاريخ) في) با  ارا ب5ضاء) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)824.871.
اإلدار5
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MOORISH

BUSINESS FIRST

CLIK DISTRIBUTION مقاولة
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5
بتاريخ) حرر) عرفي) عو ) بموت�سى)

ا رباط) في) (2022 ماي) سنة) (24

مسؤق 5ة) عات) تحرير) شركة) تم)

تحمل) ا تي) قح5 ) بشريك) مح قد5)

املميزات)ا تا 5ة):

 CLIK DISTRIBUTION(:(ا تسم5ة

مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)

بشريك)قح5 .

ا ه ف):

ت1زيع)ا وه51.

تجار5)املنتجات)ا غذائ5ة.

ضاوة) ز وة) (6 (: اإلجتماعي) املور)

أك ال) (16 ا شوة) ا رابع) ا طابق) ع1ا)

ا رباط.

م 5)ق5ام)ا شركة):)99)سنة)ابت اء)

من)تاريخ)تأسيسها)ا نهائي.

ب) وو ر) (: ا شركة) رأسمال)

100.000.00)درهم)موسم)إلى)1000 

درهم) ل1اح 5) (100 فئة) من) حصة)

م1زعة)كا تالي):

)ا س5 )عب )ا كريم)ا فرحي)1000 

.PARTS

ا تس5ير)قاإلمضاء):)تسير)ا شركة)

ا س5 ) طرف) من) مح قد5) غير) مل 5)

عب )ا كريم)ا فرحي).

بت1ق5ع) ملزمة) ا شركة) تصبح)

ا س5 )عب )ا كريم)ا فرحي).

إلى) وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)

31)ديسمبر)من)كل)سنة.

اقتطاع)5%  بذ ) (: األرباح) توس5م)

حسب) ا باقي) و1زع) قا 1ني) كاقتطاع)

قرار)ا شركاء.

باملحكمة) ا تسجل) تم) ا تسج5ل)

 2022 30)ماي) ا تجارية)با رباط)و1م)

تحت)ا رقم)160595.
ملخص)من)أجل)ا نشر

31 P 

SOCIETE BADAKO MARBRE
SARL AU

تأسيس)شركة
بموت�سى)عو )عرفي)سجل)بفاس)
بتاريخ)17)ماي)2021)تم)قضع)ا نظام)
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

مح قد5،)عات)املميزات)ا تا 5ة):
 SOCIETE شركة) (: ا تسم5ة)
 BADAKO MARBRE SARL AU

ش.ع.م.م.
ا ه ف):)

استخراج)الحجر)قا رمال)قا تراب.
د) عمار5) (7 رقم) (: اإلجتماعي) املور)
احن5ني)طريق) ابا) 2)شارع) كرم) إقامة)

عين)ا شوف)فاس.
و1م) من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)
في) ع ا) ما) ا نهائي) لشركة) ا تأسيس)

حا ة)ا فسخ)املسبق)أق)ا تم و .
 100.000.00 (: ا شركة) مال) رأس)
درهم)موسم)على)100)حصة)من)فئة)
1000)درهم) لحصة)ا 1اح 5)اكتبت)

با كامل) و ا)ققزعت)كاآلتي):
ا س5 )ف5صل)جابري)100)حصة.
ا شركة) ت بير) وت1لى) (: ا تس5ير)
ا س5 )ف5صل)جابري)قا س5 )سذ5 )

ا سني)ا ذلمي.
فاتح) في) تب أ) (: اإلجتماع5ة) ا سنة)
وناور)قتنتهي)في)31)ديسمبر))كل)سنة.
بمصلحة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
املحكمة) ا تجاري)  ى) ا سجل)
و1 15) (3 بتاريخ) بفاس) ا تجارية)
ا سجل) 2690)رقم) 2021)تحت)رقم)

ا تجاري)68157.
32 P

AKSYM MULTISYSTEM
SARL AU

RC : 131741 RABAT
ب5ع)أسهم)ا شركة

ا ذادي) غير) ا ذام) تبذا) لجمع) (
 2022 10ماي) بتاريخ) املنذو )
 AKSYM ا شركاء) شركة) قرر)
بشريك) ش.م.م.) (MULTISYSTEM
درهم) (100.000 رأسما ها)  قح5 )

ما)ولي:
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األسهم) ملك5ة) على) ول) امل1افوة)
قام) ا ذي) حسان) أزبكه) ا س5 ) بين)
بتح1يل)أسهمه)ا ذائ 5) ه)في)ا شركة)
املتنازل) ه) سهما) صالح) (1000 ب)

عنهم):
فت5ح) ا س5 ) سهم) صالح) (1000

م5ل1د.
تح وث)ا نظام)األسا�سي) لشركة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (24 بتاريخ) با رباط) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)124916.
من)أجل)اإلستخالص)قا ب5ان

33 P

STE. GENOVESE CAR
SARL AU

ا ذام) شركة) قررالجمع)
با رباط) املنذو ) كار) ج5ن1فيس)
رأسما ها) (2022 ماي) (18 بتاريخ)
 212 100.000.00درهم)عن1انها)رقم)
ا ورني)املسير5)ح.ي.م)ا رباط)ما)ولي):

ا س5 ) من) الحصص) تف1يت)
هشام)ا ش5طي)إلى)ا س5 )عب )ا ذزيز)

بن)مبارك)بنسبة)100)في)املائة.
ا بهجة) امله ي) ا س5 ) تذ5ين)
غير) مل 5) ج و ) لشركة) كمسير)

مح قد5.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 2022 ماي) (26 في) با رباط) ا تجارية)

تحت)رقم)125004.
34 P

STE. KINE GO
SARL AU

بتمار5) حرر) عرفي) عو ) حسب)
بتاريخ)25)وناور)2022)تمت)املصادقة)
عات) األسا�سي) لشركة) ا وا 1ن) على)

الخصائص)ا تا 5ة):
.KINE GO(:(ا تسمة)اإلجتماع5ة

عات) شركة) (: ا وا 1ني) ا شكل)
مسؤق 5ة)مح قد5)بشريك)قح5 .

ا ه ف)اإلجتماعي):
ا ترقيض)ا طبي.

سفلي) طابق) (: اإلجتماعي) املور) (
م1 5ك) تجزئة) أ) عمار5) (1 رقم) شوة)
شارع)مصطفى)املذاني)ساوح)هره1ر5)

تمار5.

رأس)املال):)100000)درهم)م1زعة)

فئة) من) إجتماع5ة) حصة) (1000 إلى)

م1زعة) قهي) محرر5) و ا) درهم) (100

كاآلتي):

ا س5 5)ك1ثر)رزقي)1000)حصة.

امل 5):)99)سنة)بذ )ا تأسيس.

ا تس5ير):)تذ5ين)ا س5 5)ك1ثر)رزقي)

مسير5) لشركة)مل 5)غير)مح قد5.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ا سجل) رقم) تحت) بتمار5) اإلبت ائ5ة)

ا تجاري)136377.

35 P

 THE ADARGA

SARL

بالجري 5) ققع) خطأ) إست راك)

من) (16 (، (5699 ( ( ع د) ا رسم5ة)

 19( امل1افق) (1443 اآلخر5) جمادى)

وناور2022).

.....................................................

..........................................................

..........................................................

مؤرخ) محضر) بموت�سى) (: ع1ض)

 2021 16) 1فمنبر) بتاريخ) با رباط)

األساس5ة) شركة) ا و1ا ين) قضع) تم)

ا شريك) عات) املسؤق 5ة) مح قد5)

ا 1ح5 )عات)املميزات)ا تا 5ة):

.....................................................

...........................................................

..........................................................

مؤرخ) محضر) بموت�سى) (: وورأ)

 2021 16) 1فمنبر) بتاريخ) با رباط)

األساس5ة) شركة) ا و1ا ين) قضع) تم)

املميزات) عات) املسؤق 5ة) مح قد5)

ا تا 5ة):

.....................................................

...........................................................

...........................................................

ا باقي)ب قن)تغ5ير).

36 P

UNIKSOL

SARL

براسمال):)30.000)درهم

رقم)6)مكرر،)ا طابق)ا سفلي)بل1ك)د)

شارع)21)غشت،)خريبكة

الجمع) محضر) بموت�سى)

املسما5) االستثنائي) لشركة) ا ذام)

في) بخريبكة) مؤرخ) (UNIKSOL SARL

10)ماي)2022)على)ا) ساعة)ا تاسذة)

صباحا،)قرر)شركائها)ما)ولي):

أنس)شت1ان)املا ك)ل)105)حصة)

اجتماع5ة))شريك)قمسير(.

 105 ل) املا ك) قرزازي) واسين)

حصة)اجتماع5ة))شريك(.

90)حصة) و1سف)ا ك1د)املا ك)ل)

اجتماع5ة))شريك(.

ما)ولي):

 STE ألقا ه) شركة) املسبق) الحل)

.UNIKSOL SARL

درهم) (30.000 رأسمال) عات)

قا 1اقع)مورها)االجتماعي)ب)6)مكرر،)

 21 شارع) د) بل1ك) ا سفلي) ا طابق)

غشت،)خريبكة.

تسم5ة)املصفي):

االستثنائي) ا ذام) الجمع) قرر)

تذ5ين):

انس)شت1ان.

 UNIKSOL املصفي) شركة)

.SARL

تم) ا تي) ا شركة) مور) تح و )

6)مكرر،)ا طابق)ا سفلي) في) تصف5تها)

بل1ك)د)شارع)21)غشت،)خريبكة.

كتابة) ا وا 1ني)  ى) اإلو اع) تم)

االبت ائ5ة) ( باملحكمة) ا ضبط)

بخريبكة)بتاريخ)20)ماي)2022،)تحت)

تحت) ا تجاري) قبا سجل) (224 رقم)

رقم)6995.

37 P

BFZ CONSULTING
ز وة)دكار)ا ذمار5)رقم)5)ا شوة

رقم)6)املح5ط)ا رباط

STE HALADARNA
شركة)ات)مسؤق 5ة)مح قد5

راسما ها):)10.000)درهم)مورها)
االجتماعي):)ز وة)دكار)ا ذمار5)رقم)5 

ا شوة)رقم)6)املح5ط)ا رباط.
رقم)ا سجل)ا تجاري):)106703
تغ5ير)املور)االجتماعي) لشركة

ا ذام) الجمع) محضر) بموت�سى)
شركة) شركاء) قرر) االستثنائي،)
HALADARNA)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5،)مورها)االجتماعي)ز وة)دكار)
6)املح5ط) 5)ا شوة)رقم) ا ذمار5)رقم)
ا رباط)قاملسجلة)في)ا سجل)ا تجاري)

تحت)رقم)106703)ما)ولي):
تغ5ير)املور)االجتماعي) لشركة):

مور) تغ5ير) ا ذام) الجمع) قرر)
 5 عمار5) دكار) ز وة) من) ا شركة)
إلى) ا رباط) املح5ط،) (6 رقم) ا شوة)
املور)الج و ):)ا شوة)رقم)12)ا ذمار5)
املنص1ر) يذو1ب) ا صباح) إقامة) (B

ا ذهبي،)ا رباط.
تذ ول)ا وا 1ن)االسا�سي) لشركة.

في) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) قق )
با رباط)تحت)رقم) ا تجارية) املحكمة)

124858)بتاريخ)23)ماي)2022.
38 P

LOUIS VUITTON MAROC
SARL AU

AU CAPITAL DE 3.250.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : SIDI

 ABDERRAHMANE AIN
 DIAB, 1 BOULEVARD DE

 L’OCEAN, BOULEVARD DE LA
CORNICHE, CASABLANCA

RC : 106147
ICE : 001535287000041

ا تص وق)على)إنشاء)مشرقع)تجاري
بم1جب)عو )تسير)حر)ملحل)كائن)

بمراكش):
مشرقع) إنشاء) على) ا تص وق)

تجاري.
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ا طلب)من)ا سجل)ا تجاري)با  ار)

املنفذ) ا نشاط) بتسج5ل) ا ب5ضاء)

قإظهار) تجاري) كمشرقع) بمراكش)

ا و5 )املذك1ر)على)مستخرج)ا سجل)

ا تجاري) لشركة.

صالح5ات)ا شكل5ات.

با سجل) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

بتاريخ) ا ب5ضاء) ا تجاري) ل ار)

23)ماي)2022،)تحت)رقم)17417.

39 P

MAROC AUDIT ACCOUNT

TEL/FAX : 0522450604

STE FONCIERE MARS
إنشاء)شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)

عات)ا شريك)ا 1ح5 )رقم)ا تو55 

في)ا سجل)ا تجاري)544281

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 11)ماي)

مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة):

 FONCIERE MARS (: ا تسم5ة)

.SARL AU

عات) شركة) (: ا شركة)  1ع)

املسؤق 5ة)املح قد5)بشريك)قاح .

األمالك) قشراء) ب5ع) (: امل1ض1ع)

املكاتب،) ا شوق،) فيها) بما) ا ذوارية)

املحالت)ا تجارية)قا ذمارات.

كراء)قإوجار)جم5ع)أ 1اع)ا ذوارات)

املختلفة)قكل)ما)وتذلق)بهذا)ا نشاط.

تاريخ) من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)

تأسيسها)ا نهائي.

برال،) تجزئة) (: ا رئي�سي) املور)

ا طابق) (،224 رقم) المن ي) إقامة)

األر�سي)متجر)رقم)5،)بسك1ر5،)ا  ار)

ا ب5ضاء.

 100.000 في) ح د) (: ا رأسمال)

درهم)موسم)كاآلتي):

 1000  MARS INVEST شركة)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة.

قح5 ) كمسير) عين) (: ا تس5ير)

 لشركة):

ا 1طن5ة) بطاقته) ا صحاقي) محم )
س5تي) ك1 ف) (: عن1ا ه) (،BJ279018
امل ونة)الخضراء)ب1سك1ر5) (226 ف5ال)

ا  ار)ا ب5ضاء.
فاتح) من) تبت ئ) (: املا 5ة) ا سنة)

وناور)إلى)31)ديسمبر.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
الجه1ي) املركز) ب1اسطة) ا تجارية)

 الستثمار) 1الوة)ا  ار)ا ب5ضاء.
ا سجل) في) ا شركة) سجلت)
 25 تاريخ) في) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجاري)

ماي)2022،)تحت)رقم)544281.
40 P

B E A SERVICES
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5

راسما ها):)100.000)درهم
املور)االجتماعي):)ا طابق)ا سفلي،)
ا وسمة)رقم)7)عمار5)رقم)2،)حي)

ا رحمة،)سال
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
فبراور) (9 في) قمسجل) (2022 2)وناور)
تحمل) شركة) تأسيس) تم) (،2022

الخصائص)ا تا 5ة):
.B E A SERVICES(:(ا تسم5ة

عات) شركة) (: ا وا 1 5ة) ا صفة)
مسؤق 5ة)مح قد5.

ا ه ف)االجتماعي):)قس5ط)تجاري)
م ور)شركة.

درهم) (100.000 (: املال) رأس)
فئة) من) حصة) (1000 إلى) موسمة)

100)درهم) لحصة.
من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)

ا تأسيس)ا نهائي.
وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)
ع ا) ما) سنة) كل) من) ديسمبر) (31 إلى)
ا سنة)األقلى)تبت ئ)من)تاريخ)تأسيس)

ا شركة)إلى)31)ديسمبر.
املور)االجتماعي):)ا طابق)ا سفلي،)
حي) (،2 رقم) عمار5) (،7 رقم) ا وسمة)

ا رحمة،)سال.
برا�سي،) محم ) ا س5 ) (: ا تس5ير)
ا 1طن5ة) ا تذريف) الحامل) بطاقة)
رقم)A395263)كمسير) لشركة،)مل 5)

غير)مح قد5.

ت1زيع)األرباح):)من)األرباح)ا صاف5ة)

تؤخ )5%) تك1ين)االحت5اط)ا وا 1ني)

قا باقي)و1زع)بين)ا شركاء.

بكتابة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

بسال) االبت ائ5ة) باملحكمة) ا ضبط)

رقم) تحت) (،2022 ماي) (23 بتاريخ)

.38920

.RC N° 35993

41 P

SOLECTRAD

SARL

بتاريخ) عرفي) عو ) بموت�سى)

شركة) تأسيس) تم) (،2022 11)ماي)

خصائصها) مح قد5) مسؤق 5ة) عات)

كا تالي):

.SOLECTRAD(:(ا تسم5ة

عات) شركة) (: ا وا 1ني) ا شكل)

مسؤق 5ة)مح قد5.

ا ه ف):)ا ترك5بات)ا كهربائ5ة.

املور)االجتماعي):)حي)ا سالم)قطاع)

3)رقم)599)سال.

راسمال)ا شركة):)10.000)درهم.

 25 ك1ح5لة) ا كريم) عب ) ا س5 )

حصة.

ا س5 )كمال)ك1ح5لة)25)حصة.

 25 ك1ح5لة) حف5ظة) ا س5 5)

حصة.

 25 ك1ح5لة) ا رزاق) عب ) ا س5 )

حصة.

امل 5):)99)سنة.

عب ) ا س5 ) تذ5ين) تم) (: ا تس5ير)

الحامل) لبطاقة) ك1ح5لة) ا كريم)

مسير) (AB275783 رقم) ا 1طن5ة)

 لشركة)مل 5)غير)مح قد5.

با سجل) ا شركة) تسج5ل) تم)

بسال) االبت ائ5ة) ا تجاري) لمحكمة)

رقم) تحت) (،2022 ماي) (24 بتاريخ)

.35997

42 P

GRAIN BELADI
SARL

مسجل) عرفي) عو ) بموت�سى)
2022،)تم)إنشاء) 26)ماي) با رباط)في)
مح قد5) مسؤق 5ة) عات) مؤسسة)

بالخصائص)ا تا 5ة):
.GRAIN BELADI SARL

 100.000 (: ا شركة) راسمال)
درهم.

األ   س) رياض) (: ا شركة) عن1ان)
املجمع)ا سكني)5)متجر)رقم)2)عمار5)

87)ا طابق)األر�سي.
ه ف)املؤسسة):

الجزار5.
مخبز5.

متجر)حل1ى.
املسير)بناني)هشام.

ا ضريبة)املهن5ة)رقم)25501392.
 160629 رقم) ا تجاري) ا سجل)

باملحكمة)ا تجارية)با رباط.
43 P

AGROPOLE AL BARAKA
SARL

راسما ها):)100.000)درهم
املور)االجتماعي):)ا رقم)4)ز وة)قاد)
زيز)ا طابق)ا ثا ث،)ا شوة)رقم)7،)

أك ال،)ا رباط
مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
في) قمسجل) (،2022 25)مارس) في)
شركة) تأسيس) تم) (2022 25)أبريل)

تحمل)الخصائص)ا تا 5ة):
 AGROPOLE AL (: ا تسم5ة)

.BARAKA
عات) شركة) (: ا وا 1 5ة) ا صفة)

مسؤق 5ة)مح قد5.
في) مواقل) (: االجتماعي) ا ه ف)

االستغالل)ا زراعي.
إ تاج)قتس1يق)املنتجات)ا زراع5ة.

درهم) (100.000 (: املال) رأس)
فئة) من) حصة) (1000 إلى) موسمة)

100)درهم) لحصة.
من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)

ا تأسيس)ا نهائي.
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وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)
ع ا) ما) سنة) كل) من) ديسمبر) (31 إلى)
ا سنة)األقلى)تبت ئ)من)تاريخ)تأسيس)

ا شركة)إلى)31)ديسمبر).
ز وة) (،4 ا رقم) (: االجتماعي) املور)
ا ثا ث،)ا شوة)رقم) قاد)زيز،)ا طابق)

7،)أك ال،)ا رباط.
بنذمرق،) و1نس) ا س5 ) (: ا تس5ير)
ا 1طن5ة) ا تذريف) الحامل) بطاقة)
صفاء) قا س5 5) (A784247 رقم)
ا تذريف) الحاملة) بطاقة) ا ور�سي،)
كمسيران) (،A437124 رقم) ا 1طن5ة)

في)ا شركة)مل 5)غير)مح قد5.
ت1زيع)األرباح):)من)األرباح)ا صاف5ة)
قا باقي) ا وا 1ني) 5%) تك1ين) تؤخذ)

و1زع)بين)ا شركاء.
بكتابة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
با رباط) ا تجارية) باملحكمة) ا ضبط)
رقم) تحت) (،2022 مارس) (26 بتاريخ)

.125014
.RC N°160543

44 P

 HOME CLEANING
SERVICES

SARL AU
راسما ها):)100.000)درهم

املور)االجتماعي):)ا رقم)45)شارع)
فرنسا،)ا شوة)رقم)8،)أك ال،)

ا رباط
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
23)ماي) في) قمسجل) (،2022 20)ماي)
تحمل) شركة) تأسيس) تم) (،2022

الخصائص)ا تا 5ة):
 HOME CLEANING (: ا تسم5ة)

.SERVICES
عات) شركة) (: ا وا 1 5ة) ا صفة)

مسؤق 5ة)مح قد5.
في) مواقل) (: االجتماعي) ا ه ف)
ا تجارية) قاملحالت) املتاجر) تنظ5ف)

قا شوق.
درهم) (100.000 (: املال) رأس)
فئة) من) حصة) (1000 إلى) موسمة)

100)درهم) لحصة.

من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)

ا تأسيس)ا نهائي.

وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)

ع ا) ما) سنة) كل) من) ديسمبر) (31 إلى)

ا سنة)األقلى)تبت ئ)من)تاريخ)تأسيس)

ا شركة)إلى)31)ديسمبر.

(،45 ا رقم) (: االجتماعي) املور)

أك ال) (،8 رقم) ا شوة) فرنسا،) شارع)

-)ا رباط.

املصطفى) ا س5 ) (: ا تس5ير)

ا تذريف) الحامل) بطاقة) هاشمي،)

كمسير) (AD113607 رقم) ا 1طن5ة)

قح5 )في)ا شركة،)مل 5)غير)مح قد5.

ت1زيع)األرباح):)من)األرباح)ا صاف5ة)

تؤخذ)5%) تك1ين)االحت5اط)ا وا 1ني)

قا باقي)و1زع)بين)ا شركاء.

بكتابة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

با رباط) ا تجارية) باملحكمة) ا ضبط)

رقم) تحت) (،2022 ماي) (30 بتاريخ)

.125061

.RC N°160591

45 P

ZETA SOLUTIONS
SARL AU

بتاريخ) املمض5ة) طبوا) لذو1د)
ا وا 1ن) تحرير) تم) (،2022 ماي) (26

الخصائص) عات) األسا�سي) شركة)

ماي) (26 بتاريخ) قاملسجلة) ا تا 5ة)

.2022

عات) شركة) (: ا وا 1 5ة) ا صفة)

املسؤق 5ة)املح قد5)بشريك)قح5 .

:)برمجة)ا نظم) ا ه ف)االجتماعي)

املذل1مات5ة.

ا تس1يق)ا رقمي.

هن سة)الح1اسيب.

ب5ع)مذ ات)الح1اسيب.

دراسات)ق صائع)قت ريب.
رأسمال)ا شركة):)100.000)درهم)

فئة) من) حصة) (1000 إلى) موسمة)

100)درهم) لحصة)ا 1اح 5.

من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)

قضع) تاريخ) من) أي) ا نهائي) ا تأسيس)

ا سجل)ا تجاري.

إلى) وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)
31)ديسمبر)من)كل)سنة)ما)ع ا)ا سنة)

األقلى)تبت ئ)من)تاريخ)ا تسج5ل.
ز وة) (،30 عمار5) (8 رقم) (: املور)
م1الي)احم )ا 1ك5لي)حسان)ا رباط.

ا صم ) عب ) ا س5 ) (: املسير)
افصاو�سي)مسير)قح5 ) لشركة.

كتابة) ا وا 1ني)  ى) اإلو اع) تم)
ا ضبط)باملحكمة)ا تجارية)با رباط.

ا تجاري) با سجل) ا تو55 ) رقم)
160577)بتاريخ)27)ماي)2022.

46 P

KCTC SARL

مكتب)استشارات)قدراسات
شارع)الح1ز،)رقم)4)ا طائرات،)ا رباط

املحم1ل):)0666485858

AL KHEIR MARKET
SARL

تأسيس)شركة
بتاريخ) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
شركة) تأسيس) تم) (،2022 أبريل) (29
عات) املح قد5،) املسؤق 5ة) عات)

الخصائص)ا تا 5ة):
 AL KHEIR MARKET (: ا تسم5ة)

.SARL
عات) شركة) (: ا وا 1 5ة) ا صفة)

مسؤق 5ة)مح قد5.
مور)ا شركة):)املتجر)رقم)2)عمار5)

06)تجزئة)الخير)مرس)الخير)تمار5.
جذلت) (: االجتماعي) ا ه ف)
املغرب) داخل) ه فا) ها) ا شركة)
قخارجه)إما)لحسابها)أق)حساب)ا غير)

أق)باالشتراك):
س1ق)ممتاز) ب5ع):

منتجات)االستهالك)ا شامل.
منتجات)ا نظافة)املختلفة.

منتجات)ا ص5ا ة.
قاألدقات) قا ثوافة) ا ترف5ه) بازار)
ب5ع) موهى،) األطفال،) ق ذب) املكتب5ة)

ا تبغ،)أداء)ا ف1اتير.
منتجات) ا طازجة،) املنتجات)
ا ف1اكه) املجم 5،) األجبان،) األ بان،)
قمخبز) قاالسماك) قالخضرقات)

قحل1يات.

)ا هاتف،) قا ص1ت) ا ص1ر5)
اآللي) لمكاتب،) ا تشغ5ل) ا شحن،)

ا تلفزي1ن،)ا صحف(.
قا نسائ5ة،) ا رجا 5ة) املنس1جات)
ا  اخل5ة،) املالبس) ا شاطئ،) ف1ط)

الج1ارب،)األحذوة.
قأجهز5) املكتبي) األثاث) قشراء) ب5ع)

ا كمب15تر)قكافة)ملحوات)املكاتب.
اي) قتس1يق) قت1زيع) قب5ع) شراء)

منتج)س1بر)ماركت.
راسمال)ا شركة):)100.000)درهم)
مك1ن)من)1000)حصة)من)فئة)100 
موسمة) ا 1اح 5) درهم) لحصة)

كا تالي):
 500 الحاضري) أمال) ا س5 5)

حصة.
 500 الج5 ان) سذ5 ) ا س5 )

حصة.
ا تس5ير):)ا س5 5)أمال)الحاضري.
امل 5):)99)سنة)ابت اء)من)تأسيس)

ا شركة.
فاتح) من) تبت ئ) (: املا 5ة) ا سنة)

وناور)إلى)31)ديسمبر.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (17 بتاريخ) بتمار5) االبت ائ5ة)

2022،)تحت)رقم)136307.
47 P

EFFYIS PARTNERS
RC : 113605

املنذو ) ا ذرفي) ا ذو ) بموت�سى)
بتاريخ)25)أبريل)2022،)قرر)ا شركاء)

ما)ولي):
تح1يل)املور)االجتماعي):

إلى) االجتماعي) املور) تغ5ير) تم)
ا ذمار5)12)مكرر)ا شوة)رقم)03)ز وة)

 بنان)املح5ط)ا رباط.
ا زياد5)في)رأسمال)ا شركة):

بمبلغ) ا شركة) رأسمال) رفع) تم)
قع ك) درهم) (2.900.000 ق ره)
 3.000.000 إلى) (100.000 برفذه)من)
باستب ال)األرباح)ا صاف5ة) لسن1ات)

املاض5ة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) با رباط) ا تجارية)

2022،)تحت)رقم)124988.

48 P
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EFFYIS PARTNERS
RC : 137355

املنذو ) ا ذرفي) ا ذو ) بموت�سى)
ا شركاء) قرر) (،2022 أبريل) (7 بتاريخ)

ما)ولي):
تح1يل)املور)االجتماعي):

إلى) االجتماعي) املور) تغ5ير) تم)
ا ذمار5)12)مكرر)ا شوة)رقم)03)ز وة)

 بنان)املح5ط)ا رباط.
ا زياد5)في)رأسمال)ا شركة):

بمبلغ) ا شركة) رأسمال) رفع) تم)
برفذه) قع ك) درهم) (500.000 ق ره)
من)100.000)إلى)600.000)باستب ال)

األرباح)ا صاف5ة) لسن1ات)املاض5ة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (27 بتاريخ) با رباط) ا تجارية)

2022،)تحت)رقم)125046.
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SUNDAY HOME
تأسيس)شركة

تبذا) لذو )ا ذرفي)بتاريخ)24)ماي)
2022،)تم)قضع)ق1ا ين)ا شركة)عات)

املميزات)ا تا 5ة):
.SUNDAY HOME(:(ا تسم5ة

عات) شركة) (: ا وا 1ني) ا شكل)
ا شريك) قعات) املح قد5) املسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
ا شركة) نشاط) وتذلق) (: امل1ض1ع)

س1اء)باملغرب)أق)خارجه):
قتص ور) استيراد) عامة،) تجار5)

جم5ع)امل1اد.
ا سمراء) شارع) (: ا رئي�سي) املور)
ا طابق) (02 عمار5) ا ضباط)  ادي)

األقل)رقم)01)ا ذ15ن.
ا رأسمال):)ح د)في)مبلغ)100.000 
من) حصة) (1000 إلى) موسمة) درهم)
ملك) في) درهم) ل1اح 5) (100 فئة)

لحسن)الحيرش.
ا س5 ) طرف) من) تس5ير) (: اإلدار5)

لحسن)الحيرش.
بكتابة) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)
ا ضبط)باملحكمة)االبت ائ5ة)با ذ15ن)
رقم) تحت) (،2022 ماي) (24 بتاريخ)
رقم) تجاري) سجل) (1443/2022

.41723
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RIFNAD BOBINAGE
تأسيس)شركة

تبذا) لذو )ا ذرفي)بتاريخ)26)ماي)
2022،)تم)قضع)ق1ا ين)ا شركة)عات)

املميزات)ا تا 5ة):
.RIFNAD BOBINAGE(:(ا تسم5ة
عات) شركة) (: ا وا 1ني) ا شكل)
ا شريك) قعات) املح قد5) املسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
ا شركة) نشاط) وتذلق) (: امل1ض1ع)

س1اء)باملغرب)أق)خارجه):
ا كهربائ5ة) املحركات) إصالح)
املذ ات) قتص ور) قاست5ارد)

ا كهربائ5ة.
ز وة) حجري) حي) (: ا رئي�سي) املور)

الخميسات)رقم)01)ا ذ15ن.
ا رأسمال):)ح د)في)مبلغ)100.000 
من) حصة) (1000 إلى) موسمة) درهم)
ملك) في) درهم) ل1اح 5) (100 فئة)

جمال)بنه ي.
ا س5 ) طرف) من) تس5ير) (: اإلدار5)

جمال)بنه ي.
بكتابة) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)
ا ضبط)باملحكمة)االبت ائ5ة)با ذ15ن)
رقم) تحت) (،2022 ماي) (27 بتاريخ)
رقم) تجاري) سجل) (،1507/2022

.41803
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RHYDMEC MAROC
تأسيس)شركة

تبذا) لذو )ا ذرفي)بتاريخ)26)ماي)
2022،)تم)قضع)ق1ا ين)ا شركة)عات)

املميزات)ا تا 5ة):
.RHYDMEC MAROC(:(ا تسم5ة
عات) شركة) (: ا وا 1ني) ا شكل)
ا شريك) قعات) املح قد5) املسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
ا شركة) نشاط) وتذلق) (: امل1ض1ع)

س1اء)باملغرب)أق)خارجه):
م5كا 5ك5ة،) غ5ار) قطع) اصالح)

ه5 رق 5ك5ة.
ا سمراء) شارع) (: ا رئي�سي) املور)
ا طابق) (02 عمار5) ا ضباط)  ادي)

األقل)رقم)01)ا ذ15ن.

ا رأسمال):)ح د)في)مبلغ)100.000 

من) حصة) (1000 إلى) موسمة) درهم)

جمال) ملك) في) 100) ل1اح 5) فئة)

بنه ي.

ا س5 ) طرف) من) تس5ير) (: اإلدار5)

جمال)بنه ي.

بكتابة) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)

ا ضبط)باملحكمة)االبت ائ5ة)با ذ15ن)

رقم) تحت) (،2022 ماي) (27 بتاريخ)

.2022/1508

سجل)تجاري)رقم)41805.
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BELOUZ GARDE NET
تأسيس)شركة

تبذا) لذو )ا ذرفي)بتاريخ)19)ماي)

2022،)تم)قضع)ق1ا ين)ا شركة)عات)

املميزات)ا تا 5ة):

 BELOUZ GARDE (: ا تسم5ة)

.NET

عات) شركة) (: ا وا 1ني) ا شكل)

ا شريك) قعات) املح قد5) املسؤق 5ة)

ا 1ح5 .

ا شركة) نشاط) وتذلق) (: امل1ض1ع)

س1اء)باملغرب)أق)خارجه):

املتذلوة) األنشطة) جم5ع)

بالحراسة)قا نظافة.

ا 1فاق) م ونة) (: ا رئي�سي) املور)

بل1ك)B)رقم)1645)ا ذ15ن.

ا راسمال):)ح د)في)مبلغ)100.000 

حصة) (1000 إلى) موسمة) درهم)

عب ) ملك) في) 100) ل1اح 5) فئة) من)

الخا ق)بل1ز.

ا س5 ) طرف) من) تس5ير) (: اإلدار5)

عب )الخا ق)بل1ز.

بكتابة) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)

ا ضبط)باملحكمة)االبت ائ5ة)با ذ15ن)

رقم) تحت) (،2022 ماي) (25 بتاريخ)

رقم) تجاري) سجل) (1472/2022

.41759
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CROWN BERRY
ش)ع)م)م

املور)االجتماعي):)رقم)48)شارع)
محم )ا ذمراقي،)إقامة) زار،)مكتب)

رقم)2،)ا ون5طر5
شركة) تأسيس) تبذا) ذو )
ماي) (23 بتاريخ) (CROWN BERRY
عات) شركة) تأسيس) تورر) (،2022
هي) مميزاتها) املح قد5،) املسؤق 5ة)

كا تالي):
شركة) (: ا وا 1ني) لشركة) ا شكل)

عات)املؤق 5ة)املح قد5.
.CROWN BERRY(:(ا تسم5ة

استغالل) (: ا رئي�سي) امل1ض1ع)
املجال)ا زراعي،)االستيراد)قا تص ور.

شارع) (48 رقم) (: االجتماعي) املور)
مكتب) إقامة) زار،) ا ذمراقي) محم )

رقم)2،))ا ون5طر5.
امل 5):)99)سنة.

املالي) ا سنة) تب أ) (: املا 5ة) ا سنة)
في)فاتح)أغسطس)قتنتهي)في)31)و1 15)

من)ا سنة)امل1ا 5ة.
مبلغ) في) ح د) (: ا شركة) رأسمال)
 1000 إلى) موسمة) درهم،) (100.000
100)درهم) حصة)اجتماع5ة)من)فئة)

 ل1اح 5.
 GAILES HOLDING UK
 ANGLETERRE (: LIMITED)ا ذن1ان)
 46-54 HIGH STREET
 INGATESTONE UNITED
 750 ب) (KINGDOM CM4 9DW

حصة.
 THE BERRY SPECIALISTS LTD
 ANGLETERRE 46-54 (: ا ذن1ان)
 HIGH STREET INGATESTONE
 UNITED KINGDOM CM4 9DW

ب)250)حصة.
املجم1ع):)1000)حصة.

ا بير،) قيزمان) ا س5 ) (: اإلدار5)
ا 1طن5ة) ا تذريف) الحامل) بطاقة)

.BJ-139816(رقم
ا وا 1ني) و1ا ين) اإلو اع) تم) قق )
االبت ائ5ة) باملحكمة) ا شركة)
(،2022 ماي) (27 بتاريخ) با ون5طر5)
بملف) (2022/91511 رقم) تحت)

ا سجل)ا تجاري)رقم)65453.

54 P



ع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022)الجريدة الرسمية   10402

RICHATOLL CAPITAL
SARL

بموت�سى)عو )عرفي) لجمع)ا ذام)
أبريل) (27 بتاريخ) املنذو ) ا تأسي�سي)
 16 بتاريخ) با رباط) قاملسجل) (2022
عات) شركة) تأسيس) تم) (،2022 ماي)

املسؤق 5ة)املح قد5)ا تا 5ة):
 RICHATOLL (: ا وا 1ني) االسم)

.CAPITAL SARL
اإلنذاش) (: ا تجاري) ا ه ف)

ا ذواري.
 100.000 (: ا شركة) راسمال)
من) حصة) (1000 إلى) موسمة) درهم)
من) قمحرر5) مكتتبة) 500)حصة) فئة)
اسك1ر) هشام) اول5اس) ا س5 ) قبل)
ق500)حصة)مكتتبة)قمحرر5)من)قبل)

ا س5 5) ادوة)ط5ب.
من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)
قضع) تاريخ) من) أي) ا نهائي) ا تأسيس)

ا سجل)ا تجاري.
إلى) وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)
31)ديسمبر)من)كل)سنة)ما)ع ا)ا سنة)

األقلى)تبت ئ)من)تاريخ)ا تسج5ل.
عمير،) ق  ) فال) شارع) (48 (: املور)

ا شوة)1،)أك ال،)ا رباط.
اسك1ر) اول5اس) ا س5 ) (: املسير)

هشام,
ا تجاري) ا سجل) في) ا تو55 ) رقم)
باملحكمة)ا تجارية)با رباط)تحت)رقم)

160563)بتاريخ)26)ماي)2022.
موتطف)من)أجل)االشهار
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YAQIN CAPITAL
SARL

AU CAPITAL DE 10.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : MAHAJ RIAD
 IMM 1 PREMIER ETAGE APPT

N°1 HAY RIAD RABAT
RC : 125585

تذ ول)ا نشاط)االجتماعي
 YAQIN شركة) شركاء) اتخذ)
ا ذام) الجمع) CAPITAL SARL)خالل)
(،2022 أبريل) (20 بتاريخ) االستثنائي)

ا ورار)ا تالي):

االجتماعي) ا نشاط) تذ ول)

 لشركة)على)ا نح1)ا تالي):

تس5ير)ا ذوارات.

املساهمة)في)أي)شركة)م1ج1د5)أق)

سيتم)إنشاؤها.

ا ذمل5ات،) جم5ع) عامة،) قبصفة)

ما 5ة) كا ت) كا ت،)س1اء) أي) 1ع) من)

أق) منو1 ة) أق) صناع5ة) أق) تجارية) أق)

اق) مباشر) بشكل) تتذلق) منو1 ة) غير)

غير)مباشر)بغرض)ا شركة)أق)ا تي)ق )

تسهل)ت1س5ذها)أق)تط1يرها.

تح5ين)ا نظام)األسا�سي.

قق )تم)اإلو اع)ا وا 1ني)باملحكمة)

ا تجارية)با رباط)تحت)رقم)124924 

بتاريخ)24)ماي)2022.
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NEW TRANS EURO
س.ت.)ا رباط):)142805

تنازل)عن)حصص
تح1يل)ا شركة)إلى)ش.ع.م.م

عات)ا شريك)ا 1ح5 
تح1يل)مور)ا شركة

تح5ين)ا وا 1ن)األسا�سي) لشركة
حرر) عرفي) عو ) بموت�سى)

با رباط،)في)4)أبريل)2022)قرر)الجمع)

 NEW االستثنائي) شركة) ا ذام)
رأسما ها) TRANS EURO)ش.ع.م.م،)

با رباط،) مورها) درهم،) (100.000

،2 شوة) ا ثاني) الحسن) شارع) (378 

ما)ولي):

خا   ا س5 ) تنازل)  قب1ل)

وملكها) حصة) (500 عن) هللا) ب1عب )

عادل) ا س5 ) با شركة) فائ 5)

ا شكالطي.

تمار5)حي) إلى) ا شركة) تح1يل)مور)
رقم) (RDC بيرقت) شارع) ا ذل1يين،)

.155

شركة) إلى) ا شركة) مور) تح1يل)

عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 .

تح5ين)ا وا 1ن)األسا�سي) لشركة.

 6 (،4 (،1 امل1اد) تذ ول) تم) قبذ ك)

ق7)من)ا وا 1ن)األسا�سي) لشركة.

كتابة) ا وا 1ني)  ى) اإلو اع) تم)

با رباط،) ا تجارية) باملحكمة) ا ضبط)

رقم) تحت) (2022 أبريل) (23 بتاريخ)

.124873
من)أجل)االستخالص)قا ب5ان
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مكتب)املحاسبة))إيهاب)استشار5))ش.ع.م.م

رأسمال)ا شركة:)100.000)درهم

مورها)اإلجتماعي:)شارع)الحسن)ا ثاني

عمار5)ا بنك)املغربي) لتجار5)الخارج5ة

مكتب)رقم)9)ا ناظ1ر

س.ت:)5415

 BENNANI SOFTWARE

SOLUTIONS

SARL A.U

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)بشريك)قح5 

بتاريخ) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)

شركة) تأسيس) تم) (20/04/2022

باملميزات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات)

ا تا 5ة):

 BENNANI (: ا تسم5ة)

SOFTWARE SOLUTIONS

عات) شركة) (: ا وا 1ني) ا شكل)

مسؤق 5ة)مح قد5)بشريك)قح5 .

(- (: ا شركة) ه ف) (: امل1ض1ع)

قأنشطة) قاإلستشار5) ا برمجة)

ا كمب15تر)األخرى.

ا تص ور)ق)اإلستيراد.

:)شارع)م1سك1)رقم) ا شركة) مور)

4)ا طابق)2)شوة)رقم)4) ذري)ا ش5خ)

ا ناض1ر.)

رأسمال)ا شركة):)10.000)درهم،)

موسمة)إلى)1.000)حصة)من)فئة)10 

محرر5) كلها) ا 1اح 5) درهم) لحصة)

قممل1كة) لس5 )ا بناني)عب )ا ذزيز.

ا تس5ير):)تم)تذ5ين)ا س5 )ا بناني)

غير) مل 5) مسيرا) لشركة) ا ذزيز) عب )

مح د5.

من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)

ا تأسيس)ا نهائي) لشركة.

فاتح) من) تبت ئ) (: املا 5ة) ا سنة)
31)ديسمبر)من)كل) في) تنتهي) ق) وناور)

سنة.
ا سجل) في) مو5 5) ا شركة)
ا تجاري)با ناض1ر)تحت)رقم)24099.
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مكتب)املحاسبة)إيهاب)استشار5))ش.ع.م.م
رأسمال)ا شركة):)100.000)درهم

مورها)اإلجتماعي):)شارع)الحسن)ا ثاني

عمار5)ا بنك)املغربي) لتجار5)الخارج5ة،)مكتب)
رقم)9)ا ناظ1ر

س.ت:)5415

 WISSAL CAR
en liquidation

Capital social : 100.000 dhs
 Siège social : KOUDIAT

 SEBT IHADDADEN BENI
BOUYFROUR, NADOR

R.C. N°: 14757
ا ذام) الجمع) محضر) بموت�سى)
غير)ا ذادي)املنذو )في)04/11/2021 
 WISSAL CAR شركة) مساهم1) قرر)

sarl)ما)ولي):
ا تام) ا هالك) ق) ا تصف5ة) ا تهاء)

،WISSAL CAR SARL(شركة 
ا س5 ) ا شركة) مصفي) إبراء)

هر افي)رمزي.
بكتابة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية) املحكمة) ا ضبط)  ى)
تحت) (2022 ماي) (16 بتاريخ) با رباط)

رقم)124668.
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ائتما 5ة)تكن5ك)أسيسطانس)ش.ع.م.م

111،)شارع)قلي)ا ذه ،)طنجة

بيشنور
)ش.ع.م.م

رأسما ها)االجتماعي):)10.000.000 
درهم

مورها)االجتماعي):)املحل)ا تجاري)
رقم)C1،)م5ناء)ا ص5 )الج و 

طنجة)امل ونة
س.ت.):)3851

تم و )ا ه ف)االجتماعي
قهبة)الحصص)االجتماع5ة
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الجمع) محضر) قرارات) بم1جب)
املنذو ) االستثنائي) لشركاء) ا ذام)
 2022 ماي) (23 بتاريخ) بطنجة،)
 لشركة)املسما5)»بيشن1ر«)ش.ع.م.م)
رأسما ها)10.000.000)درهم،)مورها)
ا تجاري) املحل) بطنجة،) االجتماعي)
الج و ،) ا ص5 ) م5ناء) (،C1 رقم)

طنجة)امل ونة،)تورر)ما)ولي):
االجتماعي) لشركة) ا ه ف) تم و )
(: كاآلتي) ا نشاط) أصبح) بح5ث)
»تشغ5ل)مستخ مي)ا وطاع)املالحي«.
حصة) (1486 هبة) على) امل1افوة)
درهم) (1.000 فئة) من) اجتماع5ة)
قاملس د5) املكتتبة) ا 1اح 5)  لحصة)
موابلها)قا تي)تمت)من)طرف)ا س5 5)

ج1 5ا)س1سا)بير ال) فائ 5):
ا س5 )أغ1ستين)دي)س1سا)بير ال)

495)حصة)اجتماع5ة.
س1سا) خيس1س) ك1 رادق) ا س5 )

بير ال)495)حصة)اجتماع5ة.
ا س5 )ريكاردق)خاف5ير)س1زا)بير ال)

496)حصة)اجتماع5ة.
قبا تالي)تغ5ير)موتض5ات)ا فص1ل)
3،)7)ق8)من)ا وا 1ن)األسا�سي) لشركة)

قتح5ين)ا نظام)األسا�سي) لشركة.
تم)اإلو اع)ا وا 1ني)  ى)املحكمة)
ماي) (27 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)254150.
موتطف)قب5ان)ا نشر

ائتما 5ة)تكن5ك)أسيسطانس
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ائتما 5ة)تكن5ك)أسيسطانس)ش.ع.م.م

111،)شارع)قلي)ا ذه ،)طنجة

دوغوس إنسات م.ق
DOGUS INSAAT E.S

مورها)االجتماعي):)طنجة،)كلم)21
ط.ق1،)الجماعة)ا ورقية)ب1خا ف

س.ت.):)17897
إضافة)مسيرون)ج د

بم1جب)املحضر)الخاص)مل اقالت)
ا وار5) اإلداري) لمؤسسة) املجلس)
م.ق«) إنسات) »دقغ1س) املسما5)
ماي) (19 بتاريخ) بطنجة،) املنذو )
بطنجة،) االجتماعي) مورها) (،2022
ا ورقية) الجماعة) ط.ق1،) (،21 كلم)

ب1خا ف،)تورر)ما)ولي):

 DOGAN ا س5 ) مهام) نهاوة)

GURAY HAYAL)من) قا س5 ) (TALU

ا وار5) كمسيرون) لمؤسسة) منصبهم)

»دقغ1س)إنسات)م.ق«.

شخص) في) ج د) مسيرون) إضف)

ا تركي) (،TOLGA AKAAS ا س5 )

رقم) سفر) لج1از) الحامل) الجنس5ة،)

 KAMIL قا س5 ) (S20241289

الحامل) الجنس5ة،) ا تركي) (،OZALP

.U23987229(لج1از)سفر)رقم

 OZAN ا س5 ) مهام) م1اصلة)

مسير) لمؤسسة) بصفته) (UYARER

ا وار5)»دقغ1س)إنسات)م.ق«.

املؤسسة)ا وار5)»دقغ1س)إنسات)

اتجاه) صح5ح) بشكل) ملزمة) م.ق«)

ا ت1ق5ع) محاضر) حسب) األغ5ار)

املرفوة)الحوا.

تم)اإلو اع)ا وا 1ني)  ى)املحكمة)

ماي) (27 تاريخ) في) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)254147.
موتطف)قب5ان)ا نشر

ائتما 5ة)تكن5ك)أسيسطانس
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 CONFERENCE CALL

CENTER
شركة)مح قد5)املسؤق 5ة)بشريك))

قح5 

رأس)املال):)10.000)درهم

املور)االجتماعي):)ز وة)ضاوة)ع51)

عمار5)6)شوة)16)ا طابق)ا رابع)

أك ال)ا رباط

ا تام) ا 1ح5 ) باسم)قرار)ا شريك)

بتاريخ)6)ماي)2022)تم)تورير)ما)ولي):

تف1يت)الحصص)ا تامة)ما)بين):

ممثلة) (OXO HOLDING شركة)

 OS قشركة) ب5ط1ن) مارك) با س5 )

با س5 5) ممثلة) (COMPAGNIE

سمير5)م1ج1د)قا س5 )عمر)دراز)من)

أجل)66)حصة.

تغ5ير)ا شكل)ا وا 1ني) لشركة)من)

بشريك) املسؤق 5ة) مح قد5) شركة)

قح5 )إلى)شركة)مح قد5)املسؤق 5ة.

قا س5 5) دراز) عمر) ا س5 ) تذ5ين)
إلى) سمير5)م1ج1د)كمسيرون) لشركة)

جا ب)ا س5 )مارك)ب5ط1ن.
تح5ين)ا نظام)األسا�سي) لشركة.

تم)اإلو اع)ا وا 1ني)بكتابة)ضبط)
بتاريخ با رباط) ا تجارية)  املحكمة)

30)ماي)2022)تحت)رقم)125073.
 لخالصة)قا ب5ان
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THE EXOTICA LOUNGE
شركة)مح قد5)املسؤق 5ة
رأس)املال):)100.000)درهم

املور)االجتماعي):)ز وة)ا تجم1عتي
ف5ال)»اوما«)رقم)7)ا ل5م1ن)ا رباط

ا ذادي) غير) ا ذام) الجمع) باسم)
تم) (2022 ماي) (18 بتاريخ) املنذو )

تورير)ما)ولي):
بمبلغ) ا شركة) رأسمال) في) ا زياد5)
رفذه) أجل) من) درهم) (200.000
 300.000 إلى) درهم) (100.000 من)
الحساب) امتصاص) درهم)عن)طريق)

الجاري) لشركاء.
تح5ين)ا نظام)األسا�سي) لشركة.

تم)اإلو اع)ا وا 1ني)بكتابة)ضبط)
بتاريخ با رباط) ا تجارية)  املحكمة)

30)ماي)2022)تحت)رقم)125075.
 لخالصة)قا ب5ان
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NICE PARA SERVICE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5

رأسما ها):)450.000)درهم
مورها)االجتماعي):)21)شارع)احم )

رضا)ك ورا)حي)ا نهضة)1)ا رباط
RC N° : 76683

تذ ول
بم1جب)ا ورارات)ا تي)تم)اتخاعها)
 NICE PARA شركة) طرف) من)
تم) (2022 أبريل) (15 بتاريخ) (SERVICE

االتفاق)على)ما)ولي):
ب5ع)جم5ع)األسهم)املك1 ة) رأسمال)
 NICE PARA SERVICE SARL(شركة
من)طرف)ا س5 )عب )ا سالم)حمام1)
قا س5 5) ادوة)م قار) لس5 5)فاطمة)
كمال) قا س5 ) ب1ط1بة) ا زهراء)

ا ره1ني)بما)مجم1عه)4000)سهم.

رأس) ت1زيع) وتم) ا ب5ع،) هذا) بذ )

املال)على)ا نح1)ا تالي):

ب1ط1بة) ا زهراء) فاطمة) ا س5 5)

2000)سهم.

ا س5 )كمال)ا ره1ني)2000)سهم.

املجم1ع):)4000)سهم.

بو5مة)100)درهم) كل)منهما)قيمثل)

 400.000 أي) املال) رأس) من) (%100

درهم.

بم1جب)ا ورارات)ا تي)تم)اتخاعها)

 NICE PARA شركة) طرف) من)

SERVICE)بتاريخ)16)ماي)2022)فو )

تمت)املصادقة)على)ما)ولي):

بمبلغ) ا شركة) رأسمال) زياد5)

904.600)درهم) يزداد)من)400.000 

درهم)إلى)1.304.600)درهم)م ف1عة)

بكاملها.

تخف5ض)رأسمال)ا شركة)بمو ار)

الخسائر) درهم)الست5ذاب) (854.600

ديسمبر) (31 من) اعتبارا) ا تراكم5ة)

.2021

استوا ة) على) ا ذام) الجمع) قافق)

الحامل) حمام1) ا سالم) عب ) ا س5 )

من) (L11330 رقم) ا 1طن5ة)  لبطاقة)

ماي) (16 من) اعتبارا) كم ور) مهامه)

2022)مع)منحه)إبراء)عمة)كاملة)قدقن)

تحفظ)من)إدارته)خالل)فتر5)قالوته.

ا س5 5) تذ5ين) ا ذام) الجمع) قرر)

الحاملة) ب1ط1بة) ا زهراء) فاطمة)

قا واطنة) (AA8276 رقم)  لبطاقة)
هاشمي) ز وة) (36 رقم) (9 م ونة) في)

ا رباط،)كم ور5) (- املستاري،)قبيبات)

مل 5)غير)مح قد5)اعتبارا)من)16)ماي)

.2022

أنشطة) إضافة) ا ذام) الجمع) قرر)

إلى) باإلضافة) تجارية) لشركة،)

األنشطة)ا تي)أنشئت)من)أجلها،)قهي)

كا تالي):

با تجم5ل) ا ذناوة) خ مات)

قالحالقة.

املجال) في) قا ت ريب) االستشارات)

ا شبه)ا طبي.
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األسا�سي) ا نظام) ص5اغة) إعاد5)

 5-96 رقم) قفوا) لوا 1ن)  لشركة)

19-21) ت5جة) با وا 1ن) املذ ل)

 2022 15)أبريل) في)  لورارات)املتخذ5)

قتلك)ا تي)اتخذت)في)16)ماي)2022.

قضذت)نسخة)منها)بكتابة)ا ضبط)

و1م با رباط) ا تجارية)  باملحكمة)

26)ماي)2022)تحت)رقم)125019.
بمثابة)موتطف)قب5ان

CEP CAC & EXPERTISE
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بانافريك امبور اكسبور

ش.م.م

سجل)تجاري)ع د)10071

تذ ول)قت1س5ع)ه ف)ا شركة

تج و )ا وا 1ن)األسا�سي) لشركة

ا ورار) محضر) من) وتجلى)

امل ع51) االستثنائي) لشركاء) لشركة)

ش.م.م) اكسب1ر«) امب1ر) »با افريك)

أ ه) (2018 وناور) (23 بتاريخ) املنذو )

تورر)ما)ولي):

ا شركة ه ف) قت1س5ع)  تذ ول)

بما)ولي):

ا ص5 ) م1اد) كل) استيراد) أساسا)

قا ب5ع)بالجملة.

مذ ات) كل) قب5ع) شراء) استيراد،)

ا ت1اصل)ا سلك5ة)قا السلك5ة.

من) (4 ا فصل) تذ ول) تم) قعل5ه)

ا وا 1ن)األسا�سي) لشركة.

األسا�سي) لشركة) ا وا 1ن) تج و )

بخاص5اته)الج و 5.

بكتابة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

بطنجة) ا تجارية) باملحكمة) ا ضبط)

رقم) تحت) (2018 وناور) (30 و1م)

.199178
مستخلص)من)أجل)اإلشهار

املسير
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 PHARMACEUTICAL
INSTITUTE

الجمذ5ة) م اقالت) قبم1جب)
املذه ) االستثنائ5ة) شركة) ا ذامة)
 PHARMACEUTICAL ا ص5 الني)
محضر) في) قاملسجلة) (INSTITUTE
بتاريخ)18)أبريل)2022،)قرر)مساهم1)

ا شركة.
امل1افوة)على)تح1يالت)األسهم)بين)

املساهمين.
ا تا 5ة) امل ورين) استوا ة) قب1ل)

أسماؤهم):
ا س5 5)ص راتي)مها.

ا س5 5)ص راتي)ماريا.
ا س5 5)ص راتي)إ هام.
ا س5 )ص راتي)كمال.
ا س5 )ص راتي)أمين.
ا س5 )ص راتي)رضا.

تم)اإلو اع)ا وا 1ني)  ى)املحكمة)
ماي) (25 بتاريخ) با رباط) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)124948.
من)أجل)االستخالص)قا ب5ان

مجلس)اإلدار5
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SOCIETE YANDY BRANDS
SARL

رأسما ها):)100.000)درهم
RC N° : 154679

االستثنائي) ا ذام) الجمع) قرر)
مارس) (29 بتاريخ) قاملنذو )  لشركة،)

2022)الحل)ا نهائي) لشركة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) قتم)
ماي) (30 بتاريخ) با رباط) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)125081.
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STE NARJISSE SAKANE
S.A.R.L

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)

بتاريخ) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
بم ونة) قمسجل) (2022 أبريل) (28
تم) (2022 أبريل) (29 بتاريخ) تز يت)
املسؤق 5ة) عات) ا شركة) تأسيس)

املح قد5)مح د5)ا ذناصر)كما)ولي):

 STE NARJISSE (: ا تسم5ة)
SAKANE S.A.R.L

453)شارع) رقم) (: االجتماعي) املور)
تاف1كت)تيز يت).

اق) املختلفة) االشغال) (: ا غرض)
أ بناء/االنذاش)ا ذواري.

تاريخ) من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)
تأسيسها.

املسير)ا هاشمي)ا فزني).
درهم) (4.000.000 (: املال) رأس)
موسم)الى)100)حصة)بما)ق ره)100 
م1زعة فرد) ق) كل)  درهم) لحصة)

كما)ولي):
10000)حصة)ل)ا س5 )ا هاشمي)

ا فزني.
ا س5 )عب )هللا) 10000)حصة)ل)

ا وصطلني.
املختار) ا س5 ) ل) حصة) (10000

مخل1ف
هشام) ا س5 ) ل) حصة) (10000

فراح.
من) املا 5ة) أق) االجتماع5ة) ا سنة)

فاتح)وناور)إلى)31)ديسمبر.
تم)اإلو اع)ا وا 1ني)  ى)املحكمة)
رقم) تحت) بتيز يت) االبت ائ5ة)

2022/173)بتاريخ)30)ماي)2022. 
ا سجل)ا تجاري)رقم):)5221.
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SOCIETE DIGITAL VIEW
SARL AU

 15Avenue Al Abtal N°4 Agdal
Rabat

في) ا صادر) اإلدار5) قرار) بم1جب)
شركة) قافوت) (،2021 سبتمبر) (13
 SOCIETE DIGITAL VIEW SARL
درهم) (100.000 رأسما ها) (AU

باإلجماع)على)ا ورارات)ا تا 5ة):
 700 ب5ع) على) ا ذام) الجمع) قافق)
حطح1ط) كمال) ا س5 ) من) سهم)
ا  ون) محي) زكريا) ا س5 )  صالح)
ا س5 ) سهم) صالح) ق300) برشيش)

مه ي)تمتماقي.
استوا ة) على) ا ذام) الجمع) قافق)

ا س5 )كمال)حطح1ط)من)منصبه.

ا  ون) محي) زكريا) ا س5 ) تذ5ين)
برشيش)مسير)ج و ) لشركة.

املسجل) لشركة) املكتب)  ول)
شوة) األبطال) شارع) (،15 ب) املذك1ر)
املور) إلى) ا رباط،) أك ال) (4 رقم)
ضاوة) شارع) (،9 (: الج و ) ا رئي�سي)

ع1ى)شوة)رقم)12)أك ال)ا رباط.
ا وا 1ني) لشركة) ا شكل) تغ5ير)
املسؤق 5ة) عات) شركة) أصبح) ا ذي)
عات) شركة) من) ب ال) املح قد5)
با شريك) املح قد5) املسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
تح وث)ا نظام)األسا�سي) لشركة.
سجل) في) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
بتاريخ) با رباط) ا تجارية) املحكمة)
 9417 رقم) تحت) (2021 أكت1بر) (5

ا سجل)ا تجاري):)141655.
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شركة سابيل
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5

وو ر)رأسما ها)ب)100.000)درهم
ا ذن1ان):)رقم)4)شارع)س5 ي

عب )هللا)امل ونة)ا و ومة)ا رباط
ققف)نشاط

الجمع) اتفق) بموت�سى)عو )عرفي)
عات) شركة) »ساب5ل«) ا ذام) شركة)
رأسما ها) وو ر) مح قد5) مسؤق 5ة)
مورها) قي1ج ) درهم) (100.000 ب)
 4 رقم) (: ا تالي) با ذن1ان) االجتماعي)
شارع)س5 ي)عب )هللا)امل ونة)ا و ومة)

ا رباط)على)ما)ولي):
تصف5ة)ا شركة.

املسبق) الحل) ا ذام) الجمع) قرر)
ألقا ه) شركة)»ساب5ل«.

تذ5ين)مأم1ر5)ا تصف5ة.
تورير) على) ا ذام) الجمع) صادق)
»ساب5ل«) ا تصف5ة) شركة) مأم1ر5)

ا س5 5)سار5)ش اد.
مور)ا تصف5ة):

االجتماعي) املور) ا ذام) قررالجمع)
محال) تصف5ة)ا شركة.

بكتابة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
با رباط) ا تجارية) باملحكمة) ا ضبط)
رقم) تحت) (2022 ماي) (25 بتاريخ)

.124963
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MONMAR
SARL

مسجل عرفي) عو )  بموت�سى)

20)أبريل)2022)با رباط)ق )تم)قضع)

تحمل) األسا�سي) شركة) ا وا 1ن)

الخصائص)ا تا 5ة):

MONMAR(:(ا تسم5ة

عات) شركة) (: ا وا 1 5ة) ا صفة)

املسؤق 5ة)املح قد5.

ا ه ف)االجتماعي):)مطذم)قتنظ5م)

الحفالت.

رأسمال)ا شركة):)100.000)درهم)

فئة) من) حصة) (1000 إلى) موسمة)

100)درهم) لحصة)ا 1اح 5):

 750 منصف) ا زياني) ا س5 )

حصة.

ا س5 )ا زياني)مرقان)250)حصة.

من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)

ا سجل) قضع) من) ا نهائي) ا تأسيس)

ا تجاري.

وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)

ما)ع ا) سنة) كل) من) ديسمبر) (31 إلى)

تاريخ) من) تبت ئ) األقلى) ا سنة)

ا تسج5ل.

قا زياني) ا زياني) ا س5 ) (: املسير)

مرقان.
ا تجاري) با سجل) ا تو55 ) رقم)

با رباط) 124392)باملحكمة)ا تجارية)

ا سجل)ا تجاري)رقم)160001.
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PYRAMIDUS NTZ
SARL

مسجل عرفي) عو )  بموت�سى)

تم) ق ) بالحس5مة) (2022 ماي) (12

قضع)ا وا 1ن)األسا�سي) شركة)تحمل)

الخصائص)ا تا 5ة):

PYRAMIDUS NTZ(:(ا تسم5ة

عات) شركة) (: ا وا 1 5ة) ا صفة)

املسؤق 5ة)املح قد5.

ا بناء) أعمال) (: االجتماعي) ا ه ف)

قأشغال)مختلفة.

رأسمال)ا شركة):)100.000)درهم)

فئة) من) حصة) (1000 إلى) موسمة)

100)درهم) لحصة)ا 1اح 5):

 490 ا و قري) ا س5 ) 1ردون)

حصة.

ا س5 )نذ5م)الخطابي)150)حصة.

ا س5 )زكريا)غريب)360)حصة.

من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)

ا سجل) قضع) من) ا نهائي) ا تأسيس)

ا تجاري.

وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)

ما)ع ا) سنة) كل) من) ديسمبر) (31 إلى)

تاريخ) من) تبت ئ) األقلى) ا سنة)

ا تسج5ل.

الخطابي) نذ5م) ا س5 ) (: املسير)

قا س5 )زكريا)غريب.

ا تجاري) با سجل) ا تو55 ) رقم)

3741)باملحكمة)ا تجارية)بالحس5مة.
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HARYSTECH
SARL AU

حل)ا شركة
با رباط) مؤرخ) محضر) بموت�سى)

ا ذام) 2022) لجمع) مارس) (2 بتاريخ)

 HARYSTECH SARL االستثنائي)

100.000)درهم)مورها) AU)رأسما ها)

 3 طابق) (82 رقم) ج) بل1ك) االجتماعي)

ا رباط) املنص1ر) يذو1ب) الحمر) دو1ر)

سجلها)ا تجاري)153357،)تم)اإلقرار)

على)ما)ولي):

حل)ا شركة)قدوا.

ا غري�سي) ا ص وق) ا س5 ) تذ5ين)

مصفي) لشركة.

كمحل) ا شركة) مور) تح و )

 لتصف5ة.

مكتب) ا وا 1ني)  ى) اإلو اع) تم)

با رباط) ا تجارية) باملحكمة) ا ضبط)

ماي) (26 بتاريخ) (125020 رقم) تحت)

.2022
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STE RESTO TECHNOPOLIS
SARL AU

CAPITAL DE 80.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : N°36 IMM H
 RES RIAD SALA AL JADIDA -

SALE
تصف5ة)ا شركة

على)إثر)الجمع)ا ذام)املنذو )بسال)
بتاريخ)21)أكت1بر)2021)قرر)ا شركاء)

ما)ولي):
الحل)املسبق):

 36 رقم) (: ا تصف5ة) مور) تذ5ين)
الج و 5) رياض)سال) تجزئة) ه) عمار5)

سال.
لخرقطي) حسن) ا س5 ) تذ5ين)

املصفي) لشركة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع)
 38346 رقم) تحت) بسال) االبت ائ5ة)
رقم) تحت) (2022 فبراور) (15 بتاريخ)

.20063
74 P

STE SOSO AMG KECH
SARL AU

تك1ين)شركة)مح قد5)املسؤق 5ة
با رباط) مؤرخ) محضر) بموت�سى)
ا و1ا ين) قضع) تم) (2022 ماي) (18
األساس5ة) شركة)مح قد5)املسؤق 5ة)

عات)املميزات)ا تا 5ة):
ب قن) ا س5ارات) كراء) (: ا ه ف)

سائق.
ا طابق) م اغشور) شارع) (: املور)

األقل)ا شوة)3)املح5ط)ا رباط.
تاريخ) من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)

تك1ين)ا شركة.
بما) املال) رأس) ح د) (: املال) رأس)
على) موسم) درهم،) (100.000 ق ره)
درهم) (100 بنسبة) حصة) (1000
ا صن قق) في) قدفذت)  ل1اح 5،)

االجتماعي) لشركة.
األرباح) من) (%5 تؤخذ) (: األرباح)

ا صاف5ة) لتأسيس)االحت5اطي.
ا  ون) عماد) ا س5 ) (: الحصص)

ا شراوبي)ا وذ قد)1000)حصة.

املجم1ع):)1000)حصة.

ا شركة)من)طرف) ت ار) (: ا تس5ير)

ا س5 )عماد)ا  ون)ا شراوبي)ا وذ قد)

مل 5)غير)مح قد5.

بكتابة) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)

با رباط) ا تجارية) باملحكمة) ا ضبط)

تحت)رقم)ا سجل)ا تجاري)160043.

75 P

KEIL شركة

SARL AU

املور):)س8،)ا وطاع)13،)حي)رياض

ا رباط

ا سجل)ا تجاري)با رباط

رقم)160601

في) مسجل) عرفي) عو ) بموت�سى)

ق ) (2022 ماي) (17 بتاريخ) ا رباط،)

املسؤق 5ة) عات) شركة) تأسيس) تم)

ا 1ح5 ) ا شريك) عات) املح قد5)

بالخصائص)ا تا 5ة):

من) ا غرض) (: االجتماعي) ا ه ف)

عن) أق) 5ابة) س1اء) نفسها) ا شركة،)

باالشتراك) أق) بمفردها) ثا ثة،) أطراف)

أق)ا شراكة)مع)أي)شخص،)في)املغرب)

كما)في)بل )آخر،)ما)ولي):

الجاهز5) املالبس)  ابتكار)

شرائها أق) تصن5ذها) أق) تط1يرها)  أق)

اإل تر ت.) أق)عبر) املتاجر) في) ب5ذها) أق) (

الجاهز5) املالبس) قتص ور) استيراد)

قاملنتجات) امل1ضة) قإكسس1ارات)

قاملنس1جات) الخام) قامل1اد) الجل وة)

امل1ضة) قإكسس1ارات) قالجل1د)

الخام) قامل1اد) الجل وة) قاملنتجات)

قإكسس1ارات) قالجل1د) قاملنس1جات)

مف5 5) أخرى) م1اد) قأي) ا تجم5ع)

ب5ع) اإلب اعات.) قضرقرية) صنع)

منتجات)املصممين)أق)نشاط)املذارض)

األح اث تنظ5م) مثل)  ا فن5ة،)

املنح1تات أق) ا ص1ر) مذارض) أق) ( 

)أق)األعمال)ا فن5ة)أق)عرقض)األزياء.
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غير) أق) املباشر5) املساهمة)

ا 1سائل،) لشركة) بجم5ع) املباشر5،)

ق ) ا تي) ا تجارية) ا ذمل5ات) في)جم5ع)

أعاله.) املذك1ر5) األش5اء) بأح ) تتذلق)

املا 5ة) قبشكل)عام،)جم5ع)املذامالت)

أق)ا تجارية)أق)ا صناع5ة)أق)املنو1 ة)أق)

املؤس�سي) با غرض) املتذلوة) ا ذوارية)

تسه5ل) على) ا وادر5) أق) إ 5ه) املشار)

تحو5وه)قتط1يره.

تسج5له) و1م) من) سنة) (99 (: امل 5)

برقم) ا تجاري) لرباط) ا سجل) في)

.160601
رأسمال)ا شركة):)تم)تح و )رأس)

املال)بمبلغ)50.000)موسمة)إلى)500 

درهم) لحصة) (100 فئة) من) حصة)

 500 إلى) (1 من) مرقمة) ا 1اح 5)

قم1زعة)على)ا نح1)ا تالي):

ا س5 )نذ5مة)فكران):)500)حصة.

إجمالي)األسهم)املك1 ة) رأس)املال)

500)حصة.

حي) (،13 ا وطاع) (،8 س) (: املور)
رياض،)ا رباط.

فكران،) نذ5مة) ا س5 5) (: املسير)

رقم) ا 1طن5ة) حاملة) لبطاقة)

ا شركة) فتر5) مسير5) هي) (B108046

غير)مح قد5.

وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)

ع ا) ما) سنة) كل) من) ديسمبر) (31 إلى)

ا سنة)األقلى)تبت ئ)من)تاريخ)تسج5ل)

ا تجاري) لرباط) ا سجل) في) ا شركة)

إلى)غاوة)31)ديسمبر)2022.

5%) تك1ين) أخذ) :)سيتم) ا ف1ائ )

صن قق)االحت5اط)ا وا 1ني.

في) محف1ظ) (: ا وا 1ني) اإلو اع)

بتاريخ با رباط) ا تجارية)  املحكمة)

.D125070(30)ماي)2022)برقم

76 P

EURO-BIOTECHNOLOGIE
SARL AU

الحل)املسبق) لشركة
بتاريخ) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)

25)أبريل)2022)با رباط،)قرر)شركاء)

ا شركة)ما)ولي):

بحل) ا ذام) لشركة) الجمع) قرر)
مسبق.

محم ) ا زيت1ني) ا س5 ) تذ5ين)
مصفي) لشركة.

 مور)ا تصف5ة):)إقامة)5،)ا شوة)29 
ز وة)ضاوة)ا رقمي،)أك ال.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 ا تجارية)با رباط)بتاريخ)18)ماي)2022 

تحت)رقم)144752.
77 P

CHTOUKI SCENE
SARL AU

مسجل) عرفي) عو ) بموت�سى)
إنشاء) تم) (2022 ماي) (18 بتاريخ)
مؤسسة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

شريك)قاح )بالخصائص)ا تا 5ة):
 CHTOUKI SCENE (: ا تسم5ة)

.SARL AU
رأسمال):)100.000)درهم)موسمة)

على)1000)حصة.
عن1ان)ا شركة):)56)ز وة)ابراه5م)
ا رقداني،)عمار5)56)رقم)2،)املح5ط،)

ا رباط.
ه ف)املؤسسة):)تنظ5م)األح اث.

املسير):)ا شت1كي)اقسامة.
ا ضريبة)املهن5ة):)26304870.

ا سجل)ا تجاري)رقم):)160589.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع)
ا تجارية)با رباط)تحت)رقم)125058 

بتاريخ)27)ماي)2022.
78 P

VLEARN
SARL AU

بتاريخ) عرفي) عو )  بموت�سى)
8)مارس)2022)تورر)ما)ولي):

من) ا شركة) تسم5ة) تغ5ير)
 AMERICAN إلى) (VLEARN
 UNIVERSITY OF LEADERSHIP

.MOROCCO
ا سجل)ا تجاري)رقم):)151347. 

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع)
ا تجارية)با رباط)تحت)رقم)124713 

بتاريخ)17)ماي)2022.
79 P

INTERCOPIE
تصف5ة)ا شركة

في)إطار)الجمع)االستثنائي) شركة)

INTERCOPIE SARL)قاملنذو )بتاريخ)

13)أبريل)2022)تورر)ما)ولي):

تصف5ة)ا شركة.

الجزقلي) سم5ة) ا س5 5) تسم5ة)

بصفة)مصف5ة) لشركة)قتح و )مور)

(،12 رقم) ز وة) اب1لي) (63 ا تصف5ة)

املح5ط،)ا رباط.

تح وث)ا نظام)األسا�سي) لشركة.

ا وا 1ني) لشركة)  ى) تم)اإلو اع)

ا تجارية) باملحكمة) ا ضبط) كتابة)

تحت) (2022 ماي) (26 و1م)  با رباط)

رقم)125031.
موتطف)بمثابة)إعالن

80 P

EXCELIMO
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)

بمساهم)قاح 

رأسما ها):)500.000)درهم

املور)االجتماعي):)ا رباط،)املحل)

ا تجاري)رقم)313،)حي)ا نهضة)2 

إضافي،)إقامة)رقم)3

ا سجل)ا تجاري)با رباط):)138673 

ا ورار)األقل):

قرر)املساهم)ا 1ح5 )الحل)املبكر)

 لشركة)قتصف5تها)ا 1دوة)اعتبارا)من)

هذا)ا 15م.

اتباع) سيتم) ا فتر5،) هذه) خالل)

ق5 ) »شركة) بذبار5) ا شركة) تسم5ة)

ا تصف5ة«)وجب)أن)وظهر)هذا)ا ب5ان)

باإلضافة)إلى)اسم)املصفي)على)جم5ع)

ا 1ثائق)قاملستن ات)املخصصة) لغير.

مور) أن) ا 1ح5 ) املساهم) قرر)
ا تصف5ة)ه1):)ا رباط،)املحل)ا تجاري)

رقم)313،)حي)ا نهضة)2)إضافي،)إقامة)

رقم)3.

ا ورار)ا ثاني):

ممارسة) ا 1ح5 ) املساهم) قرر)

فتر5) ط1ال) املصفي) لشركة) مهام)

ا تصف5ة.

وصرح)املساهم)ا 1ح5 )بأ ه)ووبل)

قاجباته)كمصف)قيور)بأ ه)ال)وخضع)

في) عليها) املنص1ص)  لمحظ1رات)

ا و1ا ين)قا ل1ائح)املذم1ل)بها.

سجل) في) ا ـوـا ـ1 ـي) اإلوـ اع) تـم)

بتاريخ) با رباط) ا تجارية)  املـحـكـمة)

30)ماي)2022)تحت)رقم)125090.
من)أجل)ا تلخ5ص)قا نشر

ا تس5ير

81 P

KURULUS OTTO
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5

تأسيس)شركة
محرر) عرفي) عو ) بموت�سى)

تم) (2022 ماي) (16 بتاريخ) با ون5طر5)

إنشاء)شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)

عات)الخاص5ات)ا تا 5ة):))

.KURULUS OTTO(:(االسم

عات) شركة) (: ا وا 1ني) ا شكل)

مسؤق 5ة)مح قد5)بشريك)قاح .

امل1ض1ع)االجتماعي):

مواقل) ول)األشخاص)؛

مواقل)األشغال)املختلفة)قا بناء.

امل 5):)99)سنة.

م1الي) شارع) مكرر،) (51 (:  املور)

مكتب) األمل) إقامة) ا ذزيز،)  عب )
رقم)7،)ا ون5طر5.

ا رأسمال):)100.000)درهم)موسمة)

درهم) (100 فئة) من) حصة) (1000 إلى)

 لحصة)ا 1اح 5.

الحصص):

عادل)عرف1ي)600)حصة)؛

عثمان)عامر)200)حصة)؛

عصام)ق ور)200)حصة.

كمسير) عرف1ي) عادل) (: ا تس5ير)

 لشركة)مل 5)غير)مح قد5.

ا سجل)ا تجاري)رقم):)65441.

إلى) وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)

31)ديسمبر)من)كل)سنة.

ا وا 1ني) لشركة) اإلو اع) تم)

با ون5طر5) االبت ائ5ة)  باملحكمة)

26)ماي)2022)تحت)رقم)65441.

82 P
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VINVEST
SARL

رأسما ها):)100.000)درهم
ا كائن)مورها):)شوة)رقم)4،)ا طابق)

األقل،)إقامة)قادر،)مرس)الخير،)
تمار5

إعالن)عن)ب5ع)حصص)اجتماع5ة))))
في) مؤرخ) عرفي) عو )  بموت�سى)
مسير) أجمع) ق ) (2022 أبريل) (13

شركة)VINVEST)على)ما)ولي):
ب5ع)حصص)اجتماع5ة):)من)طرف)
ا س5 )املصطفى)املذطاقي)إلى)ا س5 )

ا ذر)محم )500)حصة.
ا س5 ) طرف) من) ا شركة) تس5ير)
مصطفى) قا س5 ) محم ) ا ذر)

املذطاقي) فتر5)غير)مح د5.
(: ج و ) لشركة) مسير) تذ5ين)

ا س5 )ا ذر)محم .
املتذلوة) ا 1ثائق) كل) ت1ق5ع) وتم)
مصطفى) ا س5 ) طرف) من) با شركة)

املذطاقي)أق)ا س5 )ا ذر)محم .
من) (: ا وا 1ني) ا شكل) تذ ول)
عات) املسؤق 5ة) مح قد5) شركة)
شريك)قح5 )إلى)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5.
تح5ين)ا نظام)األسا�سي) لشركة.)

اإلو اع) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)
ا ضبط) بكتابة) األقل) ا وا 1ني)
االبت ائ5ة)تمار5)بتاريخ)26)أبريل)2022 
با سجل) ا تو55 ) (7983 رقم) تحت)

ا تجاري)بتمار5)135765.
83 P

RAPAX STUDIO
SARL AU

ا سجل)ا تجاري)رقم)105901 
ا رباط

في) مؤرخ) عرفي) عو )  بموت�سى)
ما كة)شركة) 2022)قررت) 20)مارس)

RAPAX STUDIO)على)ما)ولي):
 RAPAX املسبق) شركة) الحل)
STUDIO)قتذ5ين)ا س5 5) هي)سك5نة)
ا تصف5ة) عن1ان) كمصف5ة) لشركة)
ه1):)8)تجزئة)ا طلذة)6،)شارع)محم )

الخامس،)تمار5.

اإلوـ اع) تـم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)

ا ضبط) بكتابة) األقل) ا ـوـا ـ1 ـي)

بـتـاريـخ) با رباط) ا تجارية)  باملـحـكـمة)

25)ماي)2022)تحت)رقم))124951.

84 P

DUKTIL ENGINEERING
SARL AU

با رباط) مؤرخ) محضر) بموت�سى)

بتاريخ)10)وناور)2022)تم)تغ5ير)بذض)

ق1ا ين)ا شركة)قح د)ما)ولي):

1)-)تغ5ير)مور)ا شركة)ا ذمار5)30 

ا شوة)8،)شارع)م1الي)احم ) 1ك5لي،)

الج و ) املور) إلى) ا رباط) حسان)

ا شوة) تاد ة) شارع) (،84  ا ذمار5)
رقم)6)تجزئة)بسم)هللا،)ا رباط.

من) ا وا 1ني) ا شكل) تح1يل) (- (2

شركة) إلى) املسؤق 5ة) مح قد5) شركة)

شريك) عات) املسؤق 5ة) مح قد5)

قاح .

مريم) ا س5 5) استوا ة) (- (3

ا سذ اني)من)تس5ير)ا شركة.

ا شركة)من)طرف) ت ار) (: ا تس5ير)

غير) مل 5) عصام) اقسذ5 ) ا س5 )

مح قد5.

بكتابة) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)

با رباط) ا تجارية) باملحكمة) ا ضبط)

رقم) تحت) (2022 أبريل) (4 بتاريخ)

.123483

85 P

STE FTZ CONCEIL
 SARL

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ات)
مح قد5

 25 في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)

تأسيس) تم) با رباط) (2022 أبريل)

شركة)تحمل)ا صفات)ا تا 5ة):

 STE FTZ (: االجتماعي) ا لوب)

.CONCEIL SARL

عات) شركة) (: ا وا 1 5ة) ا صفة)

املسؤق 5ات)املح قد5.

ا ه ف)االجتماعي):)مكتب)ا  راسات.

درهم) (100.000 (: املال) رأس)

فئة) من) حصة) (1000 إلى) موسمة)

100)درهم) لحصة)موسمة)كا تالي):

ا س5 5)صباب)مريم)500)حصة)؛

ا س5 )قعالى)رضا)500)حصة.

من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)

ا تأسيس)ا نهائي.

إلى) وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)

31)ديسمبر)من)كل)سنة)ما)ع ا)ا سنة)

األقلى)تبت ئ)من)تاريخ)ا تسج5ل.

 املور)االجتماعي):)ا بل1ك)ج)رقم)83 

ا طابق)ا ثا ث،)دو1ر)الح1مر.

ا تس5ير):)صباب)مريم.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ا تسج5ل) رقم) با رباط) ا تجارية)

با سجل)ا تجاري)160293)با رباط.

86 P

STE I2A CONSULTING
 SARL

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ات)
مح قد5

في مؤرخ) عرفي) عو )  بموت�سى)

 16)مارس)2022)با رباط)تم)تأسيس)

شركة)تحمل)ا صفات)ا تا 5ة):

 STE I2A (: االجتماعي) ا لوب)

.CONSULTING SARL

عات) شركة) (: ا وا 1 5ة) ا صفة)

املسؤق 5ات)املح قد5.

ا ه ف)االجتماعي):)مكتب)ا  راسات.

درهم) (100.000 (: املال) رأس)

فئة) من) حصة) (1000 إلى) موسمة)

100)درهم) لحصة)موسمة)كا تالي):

 500 أكزقل) سذ5 5) ا س5 5)

حصة)؛

ا س5 ) ب5ل)مل1ي وني)500)حصة.

من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)

ا تأسيس)ا نهائي.

إلى) وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)

31)ديسمبر)من)كل)سنة)ما)ع ا)ا سنة)

األقلى)تبت ئ)من)تاريخ)ا تسج5ل.

ز وة)محم ) (77 (: املور)االجتماعي)

سم5حة،)ا طابق)ا ذاشر،)شوة)57،)

ا  ار)ا ب5ضاء.

ا تس5ير):)سذ5 5)أكزقل.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

رقم) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ا تسج5ل)با سجل)ا تجاري)820578 

با  ار)ا ب5ضاء.

87 P

 STE BATIOUTAL

CONSTRUCTION
 SARL AU

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ات)
مح قد5

 20 في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)

تأسيس) تم) با رباط) (2022 أبريل)

شركة)تحمل)ا صفات)ا تا 5ة):

 STE (: االجتماعي) ا لوب)

 BATIOUTAL CONSTRUCTION

.SARL AU

عات) شركة) (: ا وا 1 5ة) ا صفة)

املسؤق 5ات)املح قد5)بشريك)قاح .

ا ه ف)االجتماعي):)ا بناء)قأشغال)

مختلفة.

درهم) (100.000 (: املال) رأس)

فئة) من) حصة) (1000 إلى) موسمة)

100)درهم) لحصة)موسمة)كا تالي):

ا س5 )و1سف)أطا ب)1000)حصة.

من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)

ا تأسيس)ا نهائي.

إلى) وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)

31)ديسمبر)من)كل)سنة)ما)ع ا)ا سنة)

األقلى)تبت ئ)من)تاريخ)ا تسج5ل.

املور)االجتماعي):)79)شارع)ابن)سينا،)

أك ال،) (،6 شوة) ا ثا ث،) ا طابق)

ا رباط.

ا تس5ير):)و1سف)أطا ب.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ا تسج5ل) رقم) با رباط) ا تجارية)

با سجل)ا تجاري)160291)با رباط.

88 P
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STE FLEURY PHARMA
SARL AU

ا ذادي) ا غير) ا ذام) الجمع) قرر)

املنذو )بتاريخ)3)مارس)2022) شركة)

 STE FLEURY PHARMA SARL

املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة) (AU

بشريك)قاح )رأسما ها)100.000)درهم.

مجم1عة) (: االجتماعي) مورها)
6،)سال) رقم) (20 إقامة) الخير،) ضحى)

الج و 5)ما)ولي):

املسبوة) ا تصف5ة) في) ا شرقع) (- (1

 لشركة.
2)-)تذ5ين)ا س5 5)س1م5ة)ا ذل1ي)

الحف5ظي)كمصفي) لشركة.

(: ب) ا تصف5ة) مور) تح و ) (- (3

 20 إقامة) الخير،) ضحى)  مجم1عة)
رقم)6،)سال)الج و 5.)

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

االبت ائ5ة)بسال)بتاريخ)25)ماي)2022 

تحت)رقم)38438.

89 P

STE THE MUSICA STUDIO
SARL AU

ا ذادي) ا غير) ا ذام) الجمع) قرر)

املنذو )بتاريخ)12)أبريل)2022) شركة)

 STE THE MUSICA STUDIO SARL

املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة) (AU

بشريك)قاح )رأسما ها)100.000)درهم.

سذ5 ) تجزئة) (: االجتماعي) مورها)

ا ون5طر5،) طريق) (993 رقم)  حجي)

ما)ولي):

املسبوة) ا تصف5ة) في) ا شرقع) (- (1

 لشركة.
رحم1ن) أنس) ا س5 ) تذ5ين) (- (2

كمصفي) لشركة.

(: ب) ا تصف5ة) مور) تح و ) (- (3

طريق) (993 رقم) حجي) سذ5 ) تجزئة)

ا ون5طر5،)سال.)

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

االبت ائ5ة)بسال)بتاريخ)25)ماي)2022 

تحت)رقم)38439.

90 P

STE LAGBAR

ا ذام) االستثنائي) الجمع) قرر) (- (I

املنذو )في)18)ماي)2022 :

تغ5ير)املور)االجتماعي) شركة)من)

ا رشاد) STE LAGBAR)قع ك)من)حي)

إلى)حي)ا رشاد) 262)ت5فلت) م01)رقم)

تم) كما) ت5فلت،) (6123 رقم) م06)

تذقيب)ا وا 1ن)األسا�سي)قتذ وله.

بكتابة) ا ـوـا ـ1 ـي) اإلوـ اع) تـم) (- (II

ا ضبط)باملـحـكـمة)االبت ائ5ة)بت5فلت)

تحت)رقم)424)بتاريخ)27)ماي)2022.
 لنسخ)قا ب5ان

ا 1ك5ل

91 P

DREAMS ERRAIHANY

تأسيس)شركة

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بم1جب) (- (I 

8)أبريل)2022)تم)تأسيس)شركة)عات)

امل1اصفات) مح قد5) ها) مسؤق 5ة)

ا تا 5ة):))

 DREAMS (: ا تسم5ة)

.ERRAIHANY

صا 1ن) (: االجتماعي) ا ه ف)

 لحالقة.

املور)االجتماعي):)تجزئة)ا تضامن)

رقم)29،)ت5فلت.

ا رأسمال):)ح د)رأسمال)ا شركة)

في)100.000)درهم.

تس5ير)ا شركة):)عين)ا س5 )ا رياحي)

قه5ب)قا س5 5)الحب�سي)احالم)مسيران)

 لشركة)مع)جم5ع)ا صالح5ات.

بكتابة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (- (II

بت5فلت) االبت ائ5ة) باملحكمة) ا ضبط)

تحت)ا سجل)ا تجاري)رقم)1283.
 لنسخ)قا ب5ان

ا 1ك5ل

92 P

Société NOUR ELHADITEC
 Société à responsabilité  

limitée AU
Au capital de 100.000 DH

24, AVENUE AMIR SIDI 
MOHAMMED HAY RACHAD 

KARIA SALE
و1م) حرر) عرفي) عو )  بموت�سى)
تأسيس) تم) بسال) (2022 ماي) (9
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5)عات)
ا شريك)ا 1اح )بالخصائص)ا تا 5ة):

 NOUR ( شركة) (: ا تسم5ة)
ا شريك) عات) ش.م.م) (ELHADITEC

ا 1اح .
)ا ه ف):

قأشغال) ا بناء) اشغال) مواقل)
مختلفة)؛

مواقل) ول)ا بضائع.
رأسمال)ا شركة):)100.000)درهم)
فئـة) من) حصة) (1000 إلى) موسمة)
100)درهم) لحصة)ا 1اح 5)موسمة)

على)ا شركاء)كاآلتي):
الخا ق)) عب ) ا هادي) ا س5 ) 1ر)

1000حصة.
أمير) شارع) (24 ( (: االجتماعي) املور)
س5 ي)محم )حي)ا رشاد)ا ورية)سال.

ا تس5ير):) 1را هادي)عب الخا ق.
امل 5):)م 5)ا شركة)99)سنـة.

ا تجاري) با سجل) ا تو55 ) تم)
رقم) تحت) بسال) االبت ائ5ة) بـاملحكمة)

36011)بتاريخ)26)ماي)2022.
بمثابة)موتطف)قب5ان

93 P

CERUMA CAR
SARL AU

رأسما ها):)100.000)درهم
 املور)االجتماعي):)عرصة)سال)

رقم)554،)طريق)ا ون5طر5،)سال
فاتح) بتاريخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
شركة) تأسيس) تم) (،2022 أبريل)
ش.ع.م.م) كار«) »سيرقما) اسم) تحمل)

ش.ق)تت1فر)على)املميزات)ا تا 5ة):
سال) عرصة) (: االجتماعي)  املور)

رقم)554،)طريق)ا ون5طر5،)سال.

ا ه ف)االجتماعي):)كراء)ا س5ارات)

ب قن)سائق.

م 5)االستمرار):)99)سنة.
درهم) (100.000 (: املال) رأس)

موسمة)إلى)1000)حصة)من)فئة)100 

درهم)م1زع)كما)ولي):

ا س5 5)فاطمة)ا زهراء)ابن1)حجر)

1000)حصة.

ا تس5ير):)تم)تذ5ين)ا س5 5)فاطمة)

كمسير5) لشركة) حجر) ابن1) ا زهراء)

مل 5)غير)مح قد5.

من) تبت ئ) (: االجتماع5ة) ا سنة)

فاتح)وناور)قتنتهي)في)31)ديسمبر.

اقتطاع)5%) تك1ين) بذ ) (: األرباح)

و1زع) ا وا 1ني) االحت5اط) صن قق)

ا باقي)على)ا شركاء)حسب)حصصهم.

باملـحـكـمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
االبت ائ5ة)بسال)تحت)ا سجل)ا تجاري)

رقم))36013.

94 P

KASRTRACHEN
 SARL AU

تأسيس)شركة
مسجل) عرفي) عو ) بموت�سى)

با رباط) 2022م) ماي) (12 بتاريخ)

املسؤق 5ة) عات) شركة) تأسيس) تم)

تحمل) قح5 ) بشريك) املح قد5)

الخصائص)ا تا 5ة):

.KasrTrachen(:(ا تسمــ5ة

الحفالت،) قاعة) كراء) (: ا هـــ ف)

مطذم)موهى)قمم1ن)حفالت.
تيرا ا) ز وة) (1 (: ا تجاري) ا ذن1ان)

املح5ط)ا رباط.

ا رأسمال):)ح د)رأسمال)ا شركة)

في)100.000)درهم)موسمة)إلى)1000 

100.00)درهم) لحصـــة) حصة)بو5مة)

في)ح1ز5)ا س5 5)ا تهامي))ا طراشن.

ا س5 ) تذ5ين) تم) (: ا تسي5ــــــــر)

كمسير) لشركة) ا طراشن) ا تهامي)

مل 5)غير)مح د5.

امل 5):)م 5)عمر)ا شركة)99)سنة)

من)تاريخ)ا تأسيس)ا نهائي.)
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إلى) وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)

31)ديسمبر)من)كل)سنة)ما)ع ا)ا سنة)

األقلى)تبت ئ)من)تاريخ)ا تسج5ل.
ا تجاري) با سجل) ا تو55 ) تم)

باملحكمة)ا تجارية)با رباط)تحت)رقم)

125093)بتاريخ))30)ماي)2022.

95 P

 POL AUTO
 SARL AU

  24 بتاريخ) عرفي) عو ) بموت�سى)

عات) شركة) تأسيس) تم) (2022 ماي)

قح5 ) بشريك) ( املح قد5) املسؤق 5ة)

قا تي)تحمل)الخصائص)ا تا 5ة)):

                               POL AUTO((ا تسم5ة

    SARL AU(:(ا صفة)ا وا 1 5ة(

ا ه ف)االجتماعي):)تاجر)مست1رد.
رأسمال)ا شركـة):)100.000)درهم))

فئة) من) حصة) (1000 ( إلى) موسمة)

م1زعة) ا 1اح 5) درهم) لحصة) (100

بين)ا شركاء)على)ا شكل)ا تالي):))))))))))))

-)ا س5 )واسر)الحم ق�سي):)1000 

حصة.

من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)

قضع) تاريخ) من) أي) ا نهائي) ا تأسيس)

ا سجل)ا تجاري.

إلى) وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)

31)ديسمبر)من)كل)سنة)ما)ع ا)ا سنة)

األقلى)تبت ئ)من)تاريخ)ا تسج5ل.

املور)اإلجتماعي):)عمار5)58)شوة)ا)

3)شارع)قاد)سب1)اك ال)ا رباط.)

املسير)ا س5 )واسر)الحم ق�سي.
ا تجاري)) با سجل) ا تو55 ) رقم)

.160619

96 P

STE LUXE IMPORT
SARL

 HAY RIAD N159 SIDI ALLAL

BAHRAOUI

بموت�سى)محضر)الجمع)ا ذام)غير)

ا ذادي)بتاريخ)18)ماي)2022)تم)إقرار)

ما)ولي):

ت1س5ع)ا نشاط)االجتماعي) شركة)

نشاط) بإضافة) قع ك) امب1ر)  5كس)

أعمال) نشاط) من) كل) إلى) امل5كا 5ك)

ا بستنة) (- ا بناء) قأشغال) مختلفة)

-) ول) استيراد)قتص ور) (- قا تنظ5ف)

ا سلع) لغير.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (25 بتاريخ) بت5فلت) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)422.

97 P

STE ASSISTANCE EL KAMILI
SARL

1 IERE ETAGE N163  HAY NASR 

SIDI ALLAL BAHRAOUI

بموت�سى)محضر)الجمع)ا ذام)غير)

ا ذادي)بتاريخ)13)ماي)2022)تم)إقرار)

ما)ولي):

ا كاملي) عثمان) ا س5 ) استوا ة)

ا بادري)من)مهامه)في)ا تس5ير)قتذ5ين)

ا بادري)مسيرا) ا كاملي) ا س5 )محم )

قح5 ا) شركة)اسيست1 ة)ا كاملي.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

بتاريخ بالخميسات)  االبت ائ5ة)

 25)ماي)2022)تحت)رقم)345.

98 P

SOCIETE ALM RENOV
SARL

 N°48 HAY IBN YATO SIDI

ALLAL BAHRAOUI

ا ذام) الجمع) محضر) بموت�سى)

 2022 أبريل) (11 بتاريخ) ا ذادي) غير)

 شركة)ا م)رين1ف):

ا م) املسبق) شركة) الحل) تم)
محم ) ا س5 ) قتذ5ين) رين1ف)

كمصفي) لشركة) عل1ي) اسماع5لي)

ابن) حي) (48 رقم) االجتماعي) بمورها)

وط1)س5 ي)عالل)ا بحراقي.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

بتاريخ) بالخميسات)  االبت ائ5ة)

23)ماي)2022)تحت)رقم)246.

99 P

 SOCIETE JS
PARAPHARMACIE

SARL
 AVENUE BIR ANZARANE HAY

NAHDA II - N°73 TIFLET
بموت�سى)محضر)الجمع)ا ذام)غير)
ا ذادي)بتاريخ)17)ماي)2022) شركة)

برافارما�سي):
ا نهائ5ة) شركة) ا تصف5ة) تم)
مسؤق 5ة) عات) شركة) برافارما�سي)

مح قد5.
تم)اإلو اع)ا وا 1ني)  ى)املحكمة)
بتاريخ) بالخميسات)  االبت ائ5ة)

23)ماي)2022)تحت)رقم)247.
100 P

STE IYAD HOTEL
SARL

تأسيس
  31 في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
شركة) تأسيس) تم) ق ) (2022 وناور)
تحمل) املح قد5) املسؤق 5ة) عات)

الخصائص)ا تا 5ة)):
                               .IYAD HOTEL((:(ا تسم5ة
عات) شركة) (: ا وا 1 5ة) ا صفة) (

املسؤق 5ة)املح قد5.))))
ا ه ف)االجتماعي):)إنشاء)قتشغ5ل)
املنشآت)في)قطاع)ا فنادق)قا تم1ين.

درهم)) (100.000 (: املال) رأس)
فئة) من) حصة) (1000 ( إلى) موسمة)

100)درهم) لحصة.
من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)

ا تأسيس)ا نهائي.
إلى) وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)
31)ديسمبر)من)كل)سنة)ما)ع ا)ا سنة)

األقلى)تبت ئ)من)تاريخ)ا تسج5ل.
ابن) شارع) (20 (: اإلجتماعي) املور)
ا رابع) ا طابق) (20 شوة) (481 حجر)

أك ال)ا رباط.)
ا سالم) عب ) ا س5 ) (: ا تس5ير)

اعبيب.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
فبراور) (16 بتاريخ) با رباط) ا تجارية)
ا سجل) (1125 رقم) تحت) (2022

ا تجاري))157961.

101 P

STE IYAD HOTEL
SARL

تأسيس
في) مؤرخ) عرفي) عو )  بموت�سى)
31))وناور)2022)ق )تم)تأسيس)شركة)
تحمل) املح قد5) املسؤق 5ة) عات)

الخصائص)ا تا 5ة)):
                               .IYAD HOTEL((:(ا تسم5ة
عات) شركة) (: ا وا 1 5ة) ا صفة) (

املسؤق 5ة)املح قد5.))))
ا ه ف)االجتماعي):)إنشاء)قتشغ5ل)
املنشآت)في)قطاع)ا فنادق)قا تم1ين.

درهم)) (100.000 (: املال) رأس)
فئة) من) حصة) (1000 ( إلى) موسمة)

100)درهم) لحصة.
من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)

ا تأسيس)ا نهائي.
إلى) وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)
31)ديسمبر)من)كل)سنة)ما)ع ا)ا سنة)

األقلى)تبت ئ)من)تاريخ)ا تسج5ل.
ابن) شارع) (20 (: اإلجتماعي) املور)
ا رابع) ا طابق) (20 شوة) (481 حجر)

أك ال)ا رباط.)
ا سالم) عب ) ا س5 ) (: ا تس5ير)

اعبيب.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
فبراور) (16 بتاريخ) با رباط) ا تجارية)
ا سجل) (1125 رقم) تحت) (2022

ا تجاري))157961.
101 P

HERMASER
ش.م.م

ا رأسمال)االجتماعي)100.000)درهم
املور)االجتماعي):)نس5م)ا بحر)8 

بل1ك)D-10)عمارD3(5)ا رقم)15)بير)
ا رامي)-)ا ون5طر5

تذ ول
بموت�سى)الجمع)ا ذام)غير)ا ذادي)
قررا) (2022 أبريل) (27 بتاريخ) املنذو )
تحت) (»HERMASER« شركة) شركاء)
ا ذن1ان)ا تالي):)نس5م)ا بحر)8)بل1ك)
D-10)عمارD3(5)ا رقم)15)بير)ا رامي)

-)ا ون5طر5)-)ما)ولي):
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الجمع) قرر) (: األسهم) ملك5ة)  ول)
وملكها) كان) ا تي) الحصص) ب5ع) ا ذام)
حصة) (500 كريم) إبراه5م) ا س5 )
شركة) في) وملكها) ا تي) اجتماع5ة)
ا س5 ) »HERMASER«) فائ 5)
ا بطاقة) صاحب) كريم) إدريس)
وصبح) با تالي) (.V136245 ا 1طن5ة)

ا توس5م)على)ا شكل)ا تالي):
حصة) (1000 (: كريم) إدريس)

اجتماع5ة.
املجم1ع):)1000)حصة)اجتماع5ة.
تم)توس5م)رأس)املال)ا شركة)على)

ا شكل)ا تالي):
إدريس)كريم):)100.000)درهم.

املجم1ع):)100.000)درهم.
الجمع) وورر) (: املسيرون) استوا ة) (
ا س5 ) املسيرون) استوا ة) ا ذام)

إبراه5م)كريم)قا س5 )إدريس)كريم.
الجمع) وورر) (: ج و ) مسير) تذ5ين)
ا س5 ) ج و ) مسير) تذ5ين) ا ذام)

إدريس)كريم)كمسير)قح5 ) لشركة.
تغ5ير)ا شكل)ا وا 1ني) لشركة):

ا شكل) تغ5ير) ا ذام) الجمع) قرر)
مسؤق 5ة) عات) ا وا 1ني) لشركة)
ع1ض) قح5 ) شريك) عات) مح قد5)

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5.
ا وا 1ني) لشركة) ا 1ضع) تم)

حسب)ا فصل)5-96.
ا وا 1ني) لشركة) اإلو اع) تم)
في) با ون5طر5) االبت ائ5ة) باملحكمة)
ا رقم) تحت) (2022 ماي) (25 ا تاريخ)

.37755
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 KIMKYLIYA57
 SARL AU

 A3(عمار5)58،)ز وة)قاد)سب1،)شوة
أك ال)ا رباط

تأسيس
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إ جاز) تم) (2022 أبريل) ( (18
املسؤق 5ة)) مح قد5) األسا�سي) شركة)
 شريك)قح5 )عات)املميزات)ا تا 5ة)):

                               .KIMKYLIYA57(:(ا تسم5ة
ا ه ف:)منذش)عواري.

املور)االجتماعي):)عمار5)58،)ز وة)

قاد)سب1،)شوة)A3)أك ال)ا رباط.

تاريخ) من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)

ا تأسيس.

درهم)) (100.000 (: ا رأسمال)

 100 1000)حصة)بو5مة) ( إلى) موسم)

درهم) لحصة) صالح):))))))))))))

-)ا س5 )عب )الحك5م)بنزها):)1000 

حصة.

ا سنة)االجتماع5ة):)من)فاتح)وناور)

إلى)31)ديسمبر.

الحك5م) عب ) ا س5 ) (: ا تس5ير)

بنزها.

با سجل) ا شركة) تو55 ) تم) ق و )

با رباط) ا تجارية) باملحكمة) ا تجاري)

تحت)رقم))160627.
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AUTO-ECOLE CHOUKI
SARL

بموت�سى)عو )عرفي)مسجل)بتاريخ)

تأسيس) تم) با رباط) (2022 ماي) (23

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5):

 AUTO-ECOLE (: ا تسم5ة)

.CHOUKI

ق5اد5) م رسة) تذل5م) (: ا ه ف)

ا س5ارات)عات)س5ارتين)أق)أكثر.

 12 شوة) (: ا تجاري) ا ذن1ان)

ا طابق)2)حي)ا شبا ات)ح)ي)م)129-

130)ا رباط.

ا رأسمال):)ح د)رأسمال)ا شركة)

في)100.000)درهم)موسمة)إلى):

درهم) (100 بو5مة) حصة) (500

 لحصة) لس5 )محم )امين)ا ش1كي.

درهم) (100 بو5مة) حصة) ق500)

ا زهراء) فاطمة)  لحصة) لس5 5)

ا ش1كي.

ا تس5ير):)تم)تذ5ين)ا س5 5)فاطمة)

مل 5) ا شركة) مسير5) ا ش1كي) ا زهراء)

غير)مح قد5.

إلى) وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)

31)ديسمبر)من)كل)سنة)ما)ع ا)ا سنة)

األقلى)تبت ئ)من)تاريخ)ا تسج5ل.

ا تجاري) ا سجل) في) ا تو55 ) تم)
باملحكمة)ا تجارية)با رباط)تحت)رقم)

160609)بتاريخ)30)ماي)2022.
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SOICA
SARL

تأسيس)شركة
SOICA SARL(:(اسم)ا شركة

-ا ه ف)االجتماعي):)
•)األعمال)املتن1عة)ق)ا بناء

•)أعمال)ا طرق)قا صرف)ا صحي
5)املسير5) :)امال) -املور)االجتماعي)
يذو1ب) االقل) ا طابق) (669 رقم)

املنص1ر)ا رباط.
 100.000 (: ا شركة) -رأسمال)

درهم)موسمة)ل):
واسين) حصة) لس5 ) (333,33

ا كرتي
333,33)حصة) لس5 )عزيز)ا كرتي
محم ) حصة) لس5 ) (333,34

سذ )ا ذلمي.
سذ ) محم ) ا س5 ) -ا تس5ير:)
ا ذلمي،ا س5 )واسين)ا كرتي)ق)ا س5 )

عزيز)ا كرتي.
ا تجاري) با سجل) ا تو55 ) رقم)
(: با رباط) ا تجارية)  لمحكمة)

. 160415
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 CABINET D’ORTHOPTIE
YOUSRA HMAM

SARL AU
تأسيس)شركة

 CABINET (: ا شركة) اسم)
 D’ORTHOPTIE YOUSRA HMAM

- SARL AU
تو1يم) (: االجتماعي) ا ه ف)

ا بصر))
م1الي) شارع) (: االجتماعي) املور)
 3 ا شوة) (326 ا ذمار5) (1 ادريس)

املسير5)1)تمار5).
  100.000 (: ا شركة) رأسمال)
1000))حصة)من)فئة) درهم)موسمة)
ا 1اح 5) فائ 5) درهم) لحصة) (100

ا س5 5)حمام)يسرى.)

ا تس5ير:)يسرى)حمام)-

(: ا تجاري) با سجل) ا تو55 ) رقم)

.136397

106 P

كاري كول

ش.م.م.

املؤرخ) ا ذرفي) ا ذو ) بموت�سى)

قطبوا) لو1ا ين) (25/05/2220 في)

ا وا 1ن) قأساسا) ا ذمل) بها) الجاري)

رقم)5-96.

املذن5ة) ا شركة) إن) (: االســــــــم) (-

تحمل)اسم):)كاري)ك1ل.)ش.م.م).

-)امل1ضــــــ1ع):)تصن5ع)قب5ع)االسمنت)

ك1ل.)

اح ادن) اريمام) (: ا شــــركة) مــور)

ا ناظ1ر.

-)رأســمال)ا شـركة):)ح د)رأسمال)

ا شركة)في)مبلغ)80.000)درهم)موسم)

إلى)100)حصة)اجتماع5ة)بو5مة)100 

درهم) كل)قاح 5.

ا شركة) م 5) (: ا شـــركة) مـــ 5) (-

مح د5)في)99)سنة.

ا سنة) ح دت) (: املـــا 5ة) ا ســـنة) (-

أقل) من) تبت ئ) شهرا) (12 في) املا 5ة)

كل) من) ديسمبر) (31 في) قتنتهي) وناور)

سنة.

األرباح) توتطع) (: األربــــاح) تحـــ و )

إلنشاء) (% (5 بنسبة) املا 5ة) ا سنة)

األم1ال)االحت5اط5ة)ا وا 1 5ة.

ا تســــ5ــ5ــــر:)ا س5 )سف5ان)اسباعي)

مسير) لشركة)مل 5)غير)مح قد5.

تتحمل) ا شركة) إن) (: ا ــــتــــــ1ق5ع)

مسؤق 5تها)تجاه)ت1ق5ع)ا س5 )سف5ان)

اسباعي.

اإلو اع) إن) (: ا وا 1ني) اإلو اع)

ضبط) بمكتب) سجل) ا وا 1ني)

بتاريخ) با ناط1ر) االبت ائ5ة) املحكمة)

26/05/2022)رقم)824.

107 P
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ديجيتال دومو
في مؤرخ) عرفي) عو )  بموت�سى)
 4)أبريل)2022)ق )تم)تأسيس)شركة)
تحمل) ا تي) املح قد5) املسؤق 5ة) عات)

الخصائص)ا تا 5ة):
ا تسم5ة):)دوج5تال)دقم1.

ا صفة)ا وا 1 5ة):)ش.م.م.
أجهز5) ب5ع) (: االجتماعي) ا ه ف)

الح1اسب.
درهم) (100.000 (: املال) رأس)
فئة) من) حصة) (1000 إلى) موسمة)

100)درهم.
 800 (: عادل) املستف5 ) (: ا شركاء)

حصة.
ب1يرقكة)ك1ثر):)200)حصة.

امل 5):)99)سنة.
إلى) وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)
31)ديسمبر)من)كل)سنة)ما)ع ا)ا سنة)

األقلى)تبت ئ)من)تاريخ)ا تسج5ل.
محل) (64 رقم) (: االجتماعي) املور)
ا رح5م) عب ) شارع) ا كتب5ة) ز وة) (1

ب1عب5 )تابريكت)سال.
ا تس5ير):)ا شرقاقي)ا صالحة.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
أبريل) (25 بتاريخ) بسال) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)38783.
موتطف) لنشر)قاإلشهار

108 P

AXE RH
 شركة)مح قد5)املسؤق 5ة)

)عات)ا شريك)ا 1ح5 
رأسما ها)150.000)درهم

املور)ا رئي�سي):)إقامة)إكل5ل)جمذ5ة)
أم)ا بنين)شوة)رقم)L50)بل وة)

BP6075)هره1ر5
تبذا) ورار)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
2020) شركة) ديسمبر) (25 بتاريخ)
»AXE RH» شركة)مح قد5)املسؤق 5ة))

عات)ا شريك)ا 1ح5 ،)تم)إقرار):
ا س5 ) قتسم5ة) ا شركة) تصف5ة)
عب )اال ه)صفرقي)كمصفي) لشركة.
إقامة) (: ب) ا تصف5ة) مور) تح و )
رقم) شوة) ا بنين) أم) جمذ5ة) إكل5ل)

L50)بل وة)BP6075)هره1ر5.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)با رباط)تحت)رقم)121177 

قبتاريخ)4)وناور)2022.
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JAWHAR CAFE
SARL AU
تأسيس

 JAWHAR CAFE ( (: ا شركة) اسم)
                               .SARL AU

)ا صفة)ا وا 1 5ة):)ش.م.م)ش.ق.))))
 18 (: ا ذرفي) ا ذو ) تسج5ل) تاريخ)

ماي)2022)بسال.
ا ه ف)االجتماعي):)1)-)موهى.

رأسمال)ا شركة):)100.000)درهم))
فئة) من) حصة) (1000 ( إلى) موسمة)
100)درهم) لحصة)ا 1اح 5) لشريك)

ا 1ح5 )على)ا شكل)ا تالي):
ا س5 5)خ وجة)ا ب1ع1ادي.

من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)
قضع) تاريخ) من) أي) ا نهائي) ا تأسيس)

ا سجل)ا تجاري.
إلى) وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)
31)ديسمبر)من)كل)سنة)ما)ع ا)ا سنة)

األقلى)تبت ئ)من)تاريخ)ا تسج5ل.
تجزئة) (496 (: اإلجتماعي) املور)
س5 ي)عب )هللا)قطاع)ا فتح) ذ5او 5)

سال.)
خ وجة) ا س5 5) (: ا تس5ير)

ا ب1ع1ادي.
ا تجاري)) با سجل) ا تسج5ل) رقم)

36021)باملحكمة)االبت ائ5ة)بسال.
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KCTC SARL
مكتب)استشارات)قدراسات

شارع)الح1ز،)رقم)4)ا طائرات)،ا رباط

املحم1ل)0666.48.58.58 

 AD AGRICULTURE
INVESTMENTS

SARL AU
تأسيس)شركة

بتاريخ) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
شركة) تأسيس) تم) (،2022 ماي) (04
بشريك) املح قد5) املسؤق 5ة) عات)

قح5 )،)عات)الخصائص)ا تا 5ة):

 AD AGRICULTURE (: ا تسم5ة)
INVESTMENTS SARL AU

عات) شركة) (: ا وا 1 5ة) ا صفة)
مسؤق 5ة)مح قد5)بشريك)قح5 .

 A3 58)شوة) مور)ا شركة:)عمار5)
ز وة)قاد)سب1)اك ال)ا رباط.

جذلت) (: االجتماعي) ا ه ف)
املغرب) داخل) ه فا) ها) ا شركة)
قخارجه)إما)لحسابها)أق)حساب)ا غير)

أق)باالشتراك:
جم5ع) ا زراع5ة,) األنشطة) (-
األنشطة)ا تي)توبل)ا تحكم)في)ا  قر5)
ا نباتي ا طابع) عات)  ا ب15 1ج5ة)
قتشكل) قاستغال ها,) الح15اني) أق) (
ا الزمة) املراحل) من) أكثر) أق) مرحلة)

 تط1ير)هذه)ا  قر5
-)جم5ع)أشكال)ا زراعة:)ا تشجير،)

زراعة)الخضراقات)قا كرقم)،)إلخ.
)املاش5ة،) ا تول5 وة) ا ترب5ة) (-
املتخصصة) أق) إلخ() الخ15ل،)
ا نحل،) ترب5ة) األ 5فة،) )الح15ا ات)

إلخ(
-)أنشطة)ا فرقس5ة.

-)أعمال)الحراجة:)قطع)األخشاب،)
قإعاد5)ا تحريج،)قا تول5م)،)إلخ.

ا زراعي:) اإل تاج) ت1س5ع) أنشطة) (-
املنتجات) قتس1يق) قتذبئة) تجهيز)

ا زراع5ة)،)إلخ.
-)أنشطة)ا س5احة)ا زراع5ة:)مزارع)

الخ15ل)،)ق زل)املزارع)،)إلخ.
-)شركات)ا ذمل)ا زراعي

-)املشاريع)الحرف5ة)ا ريف5ة
املذامالت) جم5ع) عامة،) قبص1ر5) (
قاملا 5ة) قا صناع5ة) ا تجارية)
املتذلوة) املنو1 ة) قغير) قاملنو1 ة)
بشكل)مباشر)أق)غير)مباشر)باألش5اء

شأنها) من) ا تي) أق) أعاله) املذك1ر5)
تذزيز)ا تحو5ق)قا تنم5ة.

رأسمال)ا شركة):)100.000)درهم)
فئة) من) حصة) (1000 من) مك1ن)
تنسب) ا 1اح 5) درهم) لحصة) (100
با كامل) لس5 )سرحان)س5ف)سا م)

علي)ا 5ح5ائي،)ا شريك)ا 1ح5 .
امل 5):)99)سنة)ابت اء)من)تأسيس)

ا شركة.

س5ف) سرحان) ا س5 ) (: املسير)
سا م)علي)ا 5ح5ائي.

1)وناور) :)تبت ئ)من) ا سنة)املا 5ة)
الى)31)دجنبر.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 2022 30)ماي) ا تجارية)با رباط)و1م)

تحت)رقم)160617.
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KCTC SARL

مكتب)إستشارات)قدراسات
شارع)الح1ز،)رقم)4)ا طائرات،)ا رباط

املحم1ل)):)06.66.48.58.58

DUO CAFE
SARL

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5.
رأس)ما ها:)20.000.00)درهم

مور)ا شركة):مجم1عة)ا برتوال)رقم)
30،)شارع)الح1ز)ا تو م)ا رباط

RC RABAT :118809
فسخ)مبكر) لشركة

ا ذام) الجمع) محضر) بموت�سى)
ماي) (19 بتاريخ) املنذو ) االستثنائي)
املبكر) ا فسخ) قررا شركاء) (،2022
 لشركة)قتذ5ين)ا س5 )ب1درهم)امين،)
ا 1طن5ة) ا تذريف) الحامل) بطاقة)
كمصفي) لشركة) (AA79373 رقم)
إقامة) بمحل) ا تصف5ة) مور) قتح و )

املسير.
قق )تم)اإلو اع)ا وا 1ني)باملحكمة)
 2022 30)ماي) ا تجارية)با رباط)و1م)

.D 125086(تحت)رقم
112 P

سايناك
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5
بموت�سى)عو )عرفي)محرر)با رباط)
تأسيس) تم) (،2022 مارس) (31 بتاريخ)

شركة) ها)الخصائص)ا تا 5ة):
مسؤق 5ة) عات) شركة) (: ا شكل)

مح قد5) لشريك)ا 1ح5 .
ا تسم5ة):)ساوناك.

قانشاء) املذل1م5ات) أمن) (: ا غرض)
ا برامج)قا تجار5)في)املذل1م5ات.
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املور)االجتماعي):)مجم1عة)ا 1فاق)
رقم)2)عمار5)2252)شوة)9)تمار5.

تاريخ) من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)

تو55 ها)في)ا سجل)ا تجاري.
 100.000 (: االجتماعي) املال) رأس)

حصة) (1.000 إلى) موسم) درهم)

اجتماع5ة)من)فئة)100)درهم) لحصة)

بكاملها) لشريكة) محرر5) ا 1اح 5،)

ا 1ح5 5):

(: بناني) ا س5 5) ادور5) (: ا شركاء)

1000)حصة.

ا تس5ير):)تم)اخت5ار)كمسير)قح5 )

ا س5 5) (: مح د5) غير) مل 5)  لشركة)

مغرب5ة،) جنس5تها) بناني،)  ادور5)

فبراور) (7 في) با ون5طر5) املزداد5)

1951،)الحامل) لبطاقة)ا 1طن5ة)رقم)

164791)ا.

اإلو اع) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)

بتمار5) االبت ائ5ة) باملحكمة) ا وا 1ني)

تحت)رقم)136269.
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UNIQ WE
SARL AU

شركة)مح قد5)املسؤق 5ة)بشريك)

قح5 
رأسما ها)100.000)درهم

مسجل) عرفي) عو ) بموت�سى)

با رباط)بتاريخ)24) 1فمبر)2021،)تم)

عات) األسا�سي) شركة) ا وا 1ن) قضع)

املسؤق 5ة)املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة):

UNIQ WE(:(ا تسم5ة)االجتماع5ة

ا س5 5) ا 1ح5 5) ا شريكة)

الجنس5ة) مغرب5ة) خل1د) ب1جذ1ب)

ا 1طن5ة) ا تذريف) الحاملة) بطاقة)
.AA74852(رقم

م1غن ) تجزئة) (: االجتماعي) املور)

عمار5)32)شوة)رقم)10)ا صخيرات.

امل1ض1ع):)تتخذ)ا شركة)كم1ض1ع)

 ها)كاآلتي):

األقمشة) أ 1اع) جم5ع) استيراد)

قتصن5ذها) قتص ورها) قاملنس1جات)

قتس1يوها)قتمث5لها)قاالتجار)بها)بشكل)

عام.

لجم5ع) اال تر ت) عبر) ا ت اقل)
منتجات)املنس1جات.

كما)وج1ز) ها)تو وم)أي)مساهمة)
مستوبل5ة) أق) حا 5ة) شركة) ألوة)
ا ذمل5ات) جم5ع) عام) قبشكل)
قاملا 5ة) قا تجارية) ا صناع5ة)

قاملنو1 ة)قغيرها)...
رأسمال) ح د) (: ا شركة) رأسمال)
درهم) (100.000 مبلغ) في) ا شركة)
موسم)إلى)1000)حصة)من)فئة)100 
درهم) ل1اح 5)م1زعة)كا تالي)ا س5 5)

ب1جذ1ب)خل1د)1000)حصة.
تاريخ) من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)

تسج5ل)ا شركة)با سجل)ا تجاري.
ا تس5ير):)ع5نت)ا س5 5)ب1جذ1ب)
غير) مل 5) مسير5) لشركة) خل1د)

مح د5.
من) تبت ئ) (: االجتماع5ة) ا سنة)
31)ديسمبر)من) فاتح)وناور)قتنتهي)في)

كل)سنة.
قضع) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)
اإلو اع)ا وا 1ني)بكتابة)ا ضبط)  ى)
بتاريخ) بتمار5) االبت ائ5ة) املحكمة)
 891 رقم) تحت) (2022 أبريل) (21
تحت) ا تجاري) با سجل) قاملسجلة)

رقم)136103.
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 SOCIETE COMPOSITE
INDUSTRIE MAROC

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)
بشريك)قح5 
RC : 167791

ا ذام) الجمع) محضر) بموت�سى)
املنذو ) املسير) ا ذادي) ورارات) غير)
اتخاع) تم) (2022 مارس) (21 بتاريخ)

ا ورارات)ا تا 5ة):
ا كائن) ا شركة) فرع) إغالق) (- (1
 7 6)ق) (،2 ا ب5ضاء)تجزئة)رقم) با  ار)
منطوة)ا صناع5ة)ا ت1ف5ق،)ب1سك1ر5)

.CFCIM
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
بتاريخ ا ب5ضاء) با  ار)  ا تجارية)

 26)ماي)2022)تحت)رقم)825442.
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ATLIV INVEST
SARL

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
رأسما ها):)100.000)درهم

اإلستثنائي) ا ذام) الجمع) قرر)
املنذو )و1م)30)مارس)2022)ما)ولي):

حصص) تف1يت) عن) إعالن)
ممل1كا) سهما) ()1( ب5ع) إجتماع5ة)
 ATLIV في)شركة) امغار)  لس5 )رش5 )
 IVOIRE شركة) ( INVEST) صالح)

.HOLDING
حصص) تف1يت) عن) إعالن)
ممل1كا) سهما) ()1( ب5ع) إجتماع5ة)
 لس5 )شف5ق)حم1)ا طهر5)في)شركة)
شركة) ( ATLIV INVEST) صالح)

.IVOIRE HOLDING
حصتين شراء) على)  ا تص وق)
رش5 ) ممل1كة) لساد5) حصص() (2(  
امغار)قشف5ق)حم1)ا طهر5)في)شركة)
شركة) ( ATLIV INVEST) صالح)

.IVOIRE HOLDING
ا وا 1ن) تذ ول) على) املصادقة)

األسا�سي) لشركة.
:)سلم)من)طرف) اإلو اع)ا وا 1ني)
بتاريخ با رباط) ا تجارية)  املحكمة)
رقم) تحت) (2022 أبريل) (14  

.D123846
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ATLIV INVEST
SARL

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
رأسما ها):)100.000)درهم

مورها)اإلجتماعي):)زاقية)ز وة)
ا وا�سي)ا سراوري)قا وا�سي)
ا صنهاجي)ا س1ي�سي)ا رباط

اإلستثنائي) ا ذام) الجمع) قرر)
املنذو )و1م)4)ق5)ماي)2022)ما)ولي):

بمبلغ) ا رأسمال) في) ا زياد5)
درهم) رفذه) (1.900.000.00
إلى) درهم) (100.000.00 من)
بإنشاء) قع ك) درهم) (2.000.000.00
درهم) (1000 فئة) من) حصة) (1900
الجاري) حساب) ب1اسطة)  ل1اح 5)

.STE. IVOIRE HOLDING(لشريك 

إجتماع5ة) حصة) (950 تف1يت)

 IVOIRE HOLDING(ممل1كة) شركة

ATLIV INVEST) صالح) شركة) ( في)

ا س5 )رش5 )امغار).

إجتماع5ة) حصة) (951 تف1يت)

 IVOIRE HOLDING(ممل1كة) شركة

ATLIV INVEST) صالح) شركة) ( في)

ا س5 )شف5ق)حم1)ا طهر5).

ا تص وق)على)شراء)1901)حصة)

100)درهم) ل1اح 5)ممل1كة) من)فئة)

في) (IVOIRE HOLDING (  شركة)

ATLIV INVEST) صالح)) شركة)

ا ساد5)رش5 )امغار)قشف5ق)حم1.
ا وا 1ن) تذ ول) على) املصادقة)

األسا�سي) لشركة.

:)سلم)من)طرف) اإلو اع)ا وا 1ني)

بتاريخ با رباط) ا تجارية)  املحكمة)

.D124904(24)ماي)2022)تحت)رقم 
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 STE. GHOULIEL DE LA

MECANIQUE AGRICOLE

S.A.R.L A.U

حي)ا سالم،)ا بحر5،تاز5

ا تذريف)الجبائي):)40127052

ا سجل)ا تجاري):)1851

ا تذريف)الجبائي)امل1ح )

000090980000065

تصف5ة)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5

بتاريخ) عرفي) عو ) بموت�سى)

تصف5ة) تمت) (2022 أبريل) (12

 STE. GHOULIEL DE LA ا شركة)

 MECANIQUE AGRICOLE S.A.R.L

ا طاهر) غل5ل) ا س5 ) قتذ5ين) (A.U

املور) قتح و ) كمصفي) لشركة)

اإلجتماعي) لشركة)كمور) لتصف5ة.

بكتابة) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)

بتاز5) اإلبت ائ5ة) باملحكمة) ا ضبط)

ع د) تحت) (2022 ماي) (11 بتاريخ)

.2022/200
اإلمضاء
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 STE.FOUNTY BUSINESS

CENTRE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5

)رأسما ها):)1.000.000.00)درهم

مورها)اإلجتماعي):)مكتب)رقم)7)رقم)

3)عمار5)1)مشرقع)تادارت)شارع)

الجيش)امللكي)اكادور

املسجل) عرفي) عو ) بموت�سى)

تم) بأكادور) (2022 ماي) (17 بتاريخ)

امل1اصفات) عات) شركة) تأسيس)

ا تا 5ة):

 FOUNTY BUSINESS(:(ا تسم5ة

املسؤق 5ة) عات) شركة) (CENTRE

املح قد5

ا ه ف)اإلجتماعي):)

ا ترقيج)ا ذواري.

أعمال)ا بناوات)بجم5ع)أشكا ها.

اإلستثمارات)ا ذوارية)قا س5اح5ة.

املنتجات) استيراد)قتص ور)جم5ع)

املتن1عة)قم1اد)ا بناء.

تجارية،) عمل5ة) كل) عامة) قبصفة)

مرتبطة) قما 5ة) عوارية) صناع5ة،)

مباشر5) غير) أق) مباشر5) بطريوة)

من) أق) اإلجتماعي) لشركة) با نشاط)

ا شركة) ق م1) بتو م) ا  فع) شأنها)

مباشر5.

 7 رقم) مكتب) (: اإلجتماعي) املور)

1)مشرقع)تادارت)شارع) 3)عمار5) رقم)

الجيش)امللكي)اكادور.

امل 5):)99)سنة.

من) وتك1ن) (: اإلجتماعي) ا رأسمال)

إلى) موسم) درهم) (1.000.000.00

درهم) (1000.00 بو5مة) 1000)حصة)

 لسهم) فائ 5:

 MENARA LOGEMENTS(شركة

700)حصة.

شركة)ALLEL 300)حصة.

ا س5 ) تذ5ين) تم) (: ا شركة) تس5ير)

ا سذ5 ) قا س5 ) او ب1يش) الحسن)

غير) مل 5) مسيرون) لشركة) املهاجري)

مح قد5.

اإلو اع) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)

بأكادور) ا تجارية) باملحكمة) ا وا 1ني)

رقم) تحت) (2022 ماي) (27 بتاريخ)

110040)سجل)تجاري)51545.
 لخالصة)قا ب5ان
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جاغدينتيو غت
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)بشريك)قح5 ))
في)) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)

ا وا 1ن) قضع) تم) (، (2022 ( ماي) (13

املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

عات) قح5 ) شريك) عات) املح قد5)

الخصائص)ا تا 5ة:)

ا تسم5ة:)جاغ ونت15)غت

امل1ض1ع)االجتماعي:

قاإلقامة) ا فنادق) أنشطة) جم5ع)

قا تم1ين)قا س5احة.

قتشي5 ها) ا فنادق) بناء) (، شراء)

قتط1يرها)قإدارتها)قربما)ب5ذها.

أعمال)املواقالت)قا كهرباء.)شراء،)

قب5ع)األرا�سي)اإلنذاش)ا ذواري.)

قامل1اد) املنتجات) قتص ور) استراد)

املتذلوة)باألعمال)ا فن ق5ة.

(، ا فن ق5ة) ا شوق) تأجير)

املذسكرات),)األك1اخ,)ا تخ55م.

ا ترفيه5ة) األنشطة) إدار5)

قاملنتزهات)ا ترفيه5ة.

قالحفالت) ا تظاهرات) تنظ5م)

قا رياض5ة) ا ترفيه5ة) قاألنشطة)

قجم5ع) قامل5كا 5ك5ة) املتطرفة)

األنشطة)املماثلة)األخرى.

إدار5)قتنش5ط)األنشطة)ا رياض5ة)

قأنشطة) قا فذا 5ات) قا ترفيه5ة)

قا س5احة) ا زراع5ة،) ا س5احة)

ا ب5ئ5ة.

(– (842 مكتب) االجتماعي:) املور)

ا طابق)4)–)عمار5)8)–خل5ج)ا نخ5ل)

ف1 تي)أكادور.))

امل 5:)ح دت)في)99)سنة)من)تاريخ)

تأسيس)ا شركة)ا نهائي.

ح د) االجتماعي:) ا رأسمال)

درهم) ( ( في100.000.00) ا رأسمال)

اجتماع5ة) حصة) (1000 إلى) موسمة)

من)ق5مة)100)درهم) كل)حصة.

سذ5 ))) سذ5 ) اد) ممل1كة) لس5 )

ق5مة) من) اجتماع5ة) حصة) (1000

بمساهمة) حصة) درهم) كل) (100

ق رها))100.000.00)درهم(.))

اد) ا س5 ) تذ5ين) تم) ا تس5ير:)

سذ5 )سذ5 ))مسير) لشركة)مل 5)غير)

مح د5.

با نسبة) لت1ق5ع)

صح5ح)) ( بشكل) ( ملزمة) ( ا شركة)

بت1ق5ع))قح5 )) لس5 )اد)سذ5 )سذ5 ))

مع)الحق)في)إمكا 5ة)تذين)ممثل) ها.

فاتح) من) تبت ئ) ( املا 5ة:) ا سنة)

31)ديسمبر)من)كل) في) تنتهي) ق) وناور)

سنة.)

ا وا 1ني)  ى) االو اع) تم)

ا تجارية) باملحكمة) ا ضبط) كتابة)

تحت) ماي2022) (31 بتاريخ) باڭادور)
رقم110067 .
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ENISSAY’S TRANS
SARL AU

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5)

بشريك)قاح 

ا ذن1ان):)دكان)رقم)18)تجزئة)
ا سالم)س5 ي)سل5مان)م1ل)

ا ك5فان)مكناس

بتاريخ) ا شركة) تأسيس)  تم)

10)مارس)2022.

 ENISSAY’S TRANS (: اإلسم)

.SARL AU

امل1ض1ع):)

 ول)املستخ مين

 ول)ا بضائع.

االستيراد)قا تص ور.
رأس)املال):)100000.00)درهما.

ا تس5ير):)ا س5 )واسين) ذممري.

قق )تم)اإلو اع)ا وا 1ني)باملحكمة)

ا تجارية)بمكناس)تحت)رقم)55927.
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BUSNASSEN MOROCCO
 SARL

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5

قضع) تم) (2022 ماي) (19 بتاريخ)
املسؤق 5ة) عات) منظم) شركة) قا 1ن)

املح قد5)قعات)املميزات)ا تا 5ة):
 BUSNASSEN (: ا تسم5ة)
املسؤق 5ة) عات) MOROCCO)شركة)

املح قد5.
ا ه ف):)

استيراد)قتص ور)امل1اد)ا غذائ5ة.
ا رأسمال):)ح د)في)مبلغ)100.000 
من) حصة) (1000 إلى) موسمة) درهم)
م1زعة) درهم) ل1اح 5) (100.00 فئة)

كاآلتي):
 500 ب1عزقاي) ج1اد) ا س5 )

حصة.
 500 ب1عزقاي) الحسين) ا س5 )

حصة.
املور)اإلجتماعي):)حي)الحسني)ز وة)

38)رقم)24)ا  اخلة.
ا س5 ) طرف) من) تسير) (: اإلدار5)
الحسين)ا ب1عزاقي)مل 5)غير)مح د5.

بكتابة) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)
اإلبت ائ5ة) باملحكمة) ا ضبط)
با  اخلة)بتاريخ)25)ماي)2022)تحت)
ا تجاري) ا سجل) (2022/916 رقم)

.21671
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LUNA DE BAHIA
SARL

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5

قضع) تم) (2022 ماي) (23 بتاريخ)
املسؤق 5ة) عات) منظم) شركة) قا 1ن)

املح قد5)قعات)املميزات)ا تا 5ة):
 LUNA DE BAHIA (: ا تسم5ة)

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5.
ا ه ف):)

أنشطة)س5اح5ة.
ا رأسمال):)ح د)في)مبلغ)100.000 
من) حصة) (1000 إلى) موسمة) درهم)
م1زعة) درهم) ل1اح 5) (100.00 فئة)

كاآلتي):
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 500 املسنتك) محم ) ا س5 )

حصة.

 500 ب1ش1اط) املخطار) ا س5 )

حصة.

املور)اإلجتماعي):)حي)ا سالم)شارع)

 70 رقم) ا سماللي) فاضل) محم )

ا طابق)1)ا  اخلة.

ا س5 ) طرف) من) تسير) (: اإلدار)

محم )املسنتك)مل 5)غير)مح د5.

بكتابة) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)

اإلبت ائ5ة) باملحكمة) ا ضبط)

با  اخلة)بتاريخ)25)ماي)2022)تحت)
ا تجاري) ا سجل) (2022/915 رقم)

.21669
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 SOCIETE  CHEZ TACOS

YASSINOS
S.A.R.L

بتاريخ) املمض5ة)  طبوا) لذو1د)

25) 1فمنبر)2021)تم)تحرير)ا وا 1ن)

 CHEZ TACOS األسا�سي) شركة)

YASSINOS)عات)الخصائص)ا تا 5ة))

قاملسجلة)بتاريخ)18)فبراور)2022.

عات) شركة) (: ا وا 1 5ة) ا صفة)

املسؤق 5ة)املح قد5.

ا ه ف)اإلجتماعي):

)ا 1جبات)ا سريذة.

درهم) (100.000 (: ا رأسمال)

فئة) من) حصة) (1000 إلى) موسمة)

100)درهم) لحصة.

املور)اإلجتماعي):)حي)م1الي)احم )

ا 1ك5لي)عمار5)رقم)30)منزل)8)حسان)

ا رباط.

ا تس5ير):)

ا س5 )واسين)ا زين.

قا س5 )اسماع5ل)ا زين.

كتابة) ا وا 1ني)  ى) اإلو اع) تم)

با رباط) ا تجارية) باملحكمة) ا ضبط)
ا تجاري) با سجل) ا تو55 ) رقم)

.99981

124 P

PIZZA PHONE
 SOCIET A RESPONSABILITE

LIMTEE

 AU CAPITAL DE : 1.000.000.00

DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : 6 RUE BIN EL

WIDAN AGDAL RABAT

R.C : RABAT 67221

هبة)حصص
استوا ة)مساع )مسير

))قتذ5ين)مسير)قح5 ) لشركة
اإلستثنائي) ا ذام) الجمع) قرر)

 2022 ماي) (5 في) با رباط)  املؤرخ)

ما)ولي):

املصادقة)على)عو )هبة)حصص)

(،2021 مارس) (24 في) با رباط) املؤرخ)

ح5ث)قهبت)بموتضاه)ا س5 5)حن5فة)

تملكها) ا تي) حصة) (2500 حبجاقي)

 PIZZA PHONE شركة) رأسمال) في)

عادل) ا س5 ) ابنها) SARL) فائ 5)

ا ت1زيع) أصبح) قتبذا) ذ ك) ا ط5بي،)

الج و ) رأسمال)ا شركة)كا تالي):

ا س5 )عادل)ا ط5بي)5000)حصة.

ا س5 )سمير)ا ط5بي)2500)حصة.

 2500 ا ط5بي) محسن) ا س5 )

حصة.

ا س5 ) استوا ة) على) امل1افوة)

محسن)ا ط5بي)من)منصبه)كمساع )

عادل) ا س5 ) قتذ5ين) ا شركة) مسير)

ا ط5بي)مسيرا)قح5 ا) لشركة)مل 5)غير)

مح قد5.

منح)صالح5ات)ت1ق5ع)جم5ع)عو1د)

ا 1ح5 ) ا شركة) لمسير) ققثائق)

 لشركة)ا س5 )عادل)ا ط5بي.

مالئمة)ا وا 1ني)األسا�سي) لشركة)

ا 1ارد5) ا وا 1 5ة) ا تذ والت) قفق)

اإلستثنائي) ا ذام) الجمع) محضر) في)

املشار)إ 5ه)أعاله.

تم)اإلو اع)ا وا 1ني)  ى)مصلحة)

ا تجارية) باملحكمة) ( ا تجاري) ا سجل)

تحت) (2022 ماي) (17 بتاريخ) با رباط)

ع د)124720.
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CITY-R
SARL

تذ ول
بموت�سى)عو )عرفي)حرر)با رباط)

الجمع) قرر) (2022 مارس) (3 بتاريخ)

 CITY-R ا ذادي) شركة) ا غير) ا ذام)

SARL)ما)ولي):

اإلجتماعي) لشركة) املور) تح1يل)

املكان) تجزئة) (،5 ف5ال) (،3 محل) من)

الجم5ل)شارع)أحم )ر�سى)اك ور5)حي)
ز وة) (، (2 رقم) إلى) ا رباط) (،4 ا نهضة)

عناب5ة)قطاع)11)حي)ا رياض)ا رباط.

تح وث)ا نظام)األسا�سي) لشركة.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ا تجارية)با رباط)بتاريخ)3)ماي)2022 

تحت)رقم)125066.
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AGENCE BLACHE
SARL

تأسيس) تم) عرفي) عو ) بموت�سى)

مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)

ش.ع.م.م) ها)املميزات)ا تا 5ة):

 AGENCE BLACHE (: ا شركة)

شركة)مح قد5)املسؤق 5ة.

ا شح5ح) حسام) ا س5 ) (: ا تس5ير)

الحامل) بطاقة)ا تذريف)ا 1طن5ة)رقم)

 GWENAELLE(5 5قا س(EE420679

ا سفر) الحاملة) لج1از) (HENRI

.N°13BF71280(ا فرن�سي)رقم
رأس)املال):)ح د)رأسمال)ا شركة)

على) موسمة) 10.000.00درهم) في)

درهم) (100 فئة) من) حصة) (100

 لحصة)ا 1اح 5.

 ELIOTTE &MARKUS((:(ا شركة

SARL 58)حصة.

ا س5 )حسام)ا شح5ح)20)حصة.

ا س5 )إ 5اس)املصل1حي)هشام)20 

حصة.

 1 GWENAELLE HENRI(5 5ا س

حصة.

 1  PATRICK BIGNON ا س5 )

حصة.

ا نشاط):

)قكا ة)ا ت1اصل.

م 5)ا شركة):)ح دت)في)99)سنة)

ا سجل) في) تاريخ)تسج5لها) ابت اء)من)

ا تجاري.

ا سنة)اإلجتماع5ة):)تبت ئ)ا سنة)

كل) من) وناور) فاتح) من) اإلجتماع5ة)

سنة)قتنتهي)في)31)ديسمبر)من) فس)

ا سنة.

املور)اإلجتماعي):)ز وة)سم5ة)إقامة)

شهرزاد)3،)ا طابق)الخامس،)رقم22،)

340 20)ا  ارا ب5ضاء)املغرب.

باملحكمة) (: ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

با سجل) ا تو55 ) رقم) با  ارا ب5ضاء)

ا تجاري)825496.
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FIDUCIAIRE KAMAL

COMPTABLLITE ET FISCALITE

92RUE N°3 LOT TADDER KHEMISSET

SOCIETE MARGRUE

S.A.R.L

 SOCIETE A RESPONSABILTE

LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

 AU CAPTAL DE : 10.000.00

 SIEGE SOCIAL : 10RUE AL

YAMAMA APP N°7 RABAT

ت1س5ع)ا ه ف)اإلجتماعي
عام) لشركة) محضر) بم1جب)

25مارس) بتاريخ) اإلمضاء) مصححة)

2022)تم)االتفاق)على)ما)ولي):

ت1س5ع)ا ه ف)اإلجتماعي.

مواقل) ول)ا بضائع.

بكتابة) (: ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

با رباط) ا تجارية) باملحكمة) ا ضبط)

ماي) (24 بتاريخ) (3744 رقم) تحت)

. 2022
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CHEDQUI TRANSPORT
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5)

بشريك)قح5 
رأسما ها):)100.000.00)درهم

املور)اإلجتماعي):)إقامة)أ 5انس)دار ا)
عمارA7 22/S1(5)شوة)17)ا ون5طر5

تأسيس)شركة
مسجل) عرفي) عو ) بموت�سى)
با ون5طر5)تم)قضع)ا وا 1ن)األسا�سي)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات)  شركة)

بشريك)قح5 )عات)املميزات)ا تا 5ة):
 CHEDQUI (: ا تسم5ة)

. TRANSPORT SARL AU
املور)اإلجتماعي):)إقامة)أ 5انس)
دار ا)عمارA7 22/S1(5)شوة)17 

ا ون5طر5.
م1ض1ع)ا شركة):

املواق ة)في) ول)ا بضائع.
رأسمال) ح د) (: ا شركة) رأسمال)
درهم) (100.000.00 مبلغ) في) ا شركة)
إجتماع5ة) حصة) (1000 إلى) موسم)

بو5مة)100)درهم) ل1اح 5.
امل 5):)99)سنة.

ا س5 )) ( إلى) أسن ) (: ا تس5ير)
.HRIRICH NAJIB

وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)
إلى31)ديسمبر.

ا تجاري) با سجل) ا تو55 ) تم)
با ون5طر5)تحت) اإلبت ائ5ة) باملحكمة)

رقم)65415.
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KRABER TRANS
SARL A.U

ا شكل)ا وا 1ني):)ش.م.م)بشريك)
قح5 

املور)اإلجتماعي):)مكتب)رقم)3)إقامة)
واسمين)25)شارع)يذو1ب)املنص1ر)

ا ون5طر5))مساكنة)عن )شركة)
(CCAM SARL
حل)ا شركة
ا تلخ5ص):

بموت�سى)محضر)الجمذ5ة)ا ذامة)
با ون5طر5) املنذو 5) ا ذادوة) غير)
املساهم) قرر) (2022 ماي) (9 بتاريخ)

ا 1ح5 )في)ا شركة)ما)ولي):

ا س5 ) ا شركة) مسير) إستوا ة)
ج ي)أ 1ار،)الحامل) بطاقة)ا تذريف)

.G716341رقم
بتاريخ ا شركة) قتصف5ة)  حل)

 9)ماي)2022.
ا س5 ) املصفي) لشركة) تذ5ين)
أقالد) صر) دقار) عن1ا ه) أ 1ار) ج ي)
ا شرق5ة)س1ق)ا سبت)س5 ي)ا ط5بي)
ا تذريف) الحامل) بطاقة) ا ون5طر5)

.G716341(رقم
تم)حل)قتصف5ة)ا شركة)با ذن1ان)
ا تالي):)دقار)أقالد) صر)ا شرق5ة)س1ق)

ا سبت)س5 ي)ا ط5بي)ا ون5طر5.
:)  ى) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
اإلبت ائ5ة) باملحكمة) ا ضبط) كتابة)
  2022 ماي) (16 بتاريخ) با ون5طر5)

تحت)رقم)91362.
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األستاع)مصطفى)ا شريف

م1ثق

مكتب)رقم)17)أم5نة،)ا طابق)األقل)شارع)

الحسن)ا ثاني)الج و 5

 SOCIETE PYRAMIDES DE
SERVICES TOURISME

ش.د.م.م.ش.ق
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)بشريك)قح5 
ش.د.م.م.ش.ق

من) مبرم) ت1ث5وي) عو ) بموت�سى)
ا شريف) مصطفى) األستاع) طرف)
أبريل) (26 بتاريخ) بالج و 5،) م1ثق)
األسا�سي) ا وا 1ن) إع اد) تم) (،2022
املح قد5) املسؤق 5ة) عات)  شركة)
خصائصها) ح5ث) قح5 ) بشريك)

كا تالي):
 SOCIETE (: ا تسم5ة)
 PYRAMIDES DE SERVICES

TOURISME)ش.د.م.م.ش.ق.
ا ه ف:

فن ق)قمطذم.
زاقية) الج و 5) (: اإلجتماعي) املور)
ا 1طن5ة) ا طريق) ا ذرب5ة) األمم) شارع)
تجاري) محل) تانس5فت) قز وة) (1 رقم)

رقم)3)ا طابق)األر�سي.

ت1ق5ع) من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)
ا وا 1ن)األسا�سي.

 100.000.00 ا رأسمال):)ح د)في)
حصة) (1000 إلى) موسم) درهم)
إجتماع5ة)بو5مة)100)درهم) لحصة.

بن) محم ) عه ) لس5 ) (: ا تس5ير)
ا 1فاق) تجزئة) بتاز5) ا ساكن) ملو م)
ا 1طن5ة)) الحامل) لبطاقة) (،8 رقم)

.Z198539(لتذريف)رقم 
تم)تو55 )ا شركة)املسما5)أعاله)في)
ا سجل)ا تجاري)باملحكمة)اإلبت ائ5ة)

بالج و 5)تحت)ع د)194190
قص )ا نشر
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BIMBO MOROCCO
شركة)مح قد5)املسؤق 5ة)من)شريك)

قح5 
رأسما ها):)510.273.400.00)درهم

مورها)اإلجتماعي):)ا حي)ا صناعي)بئر)
رامي)رقم)72)ا ون5طر5)ا ون5طر5

ا زياد5)في)رأسمال)ا شركة
ا غير) ا ذام) الجمع) إثر) على)
ا ذادي)املنذو )بتاريخ)2)ماي)2022،)
 BIMBO ا 1ح5 ) شركة) قررا شريك)
مح قد5) شركة) (MOROCCO
املسؤق 5ة)من)شريك)قح5 )رأسما ها))
مورها) درهم) (510.273.400.00
اإلجتماعي)ا حي)ا صناعي)بئر)رامي)رقم)

72)ا ون5طر5)ما)ولي):
(: اإلجتماعي) ا رأسمال) في) ا زياد5)
قد ك) دهم) (29.220.000.00 بو5مة)
درهم) (510.273.400.00 من) لحمله)
موابل) درهم،) (539.493.400.00 إلى)
 100 بو5مة) حصة) (292200 إص ار)
درهم) لحصة)ا 1اح 5،)تحرر)بكاملها)

 صالح):
 STE BAKERY IBERIAN
 INVESTMENT S.L 292.200

حصة.
من) ق7) (6 ا بن ) من) كل) تذ ول)

ا وا 1ن)األسا�سي.
باملحكمة) (: ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (23 بتاريخ) با ون5طر5) اإلبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)91456.
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POWER  BAT
شركة)مح قد5)املسؤق 5ة

رأسما ها):)9.000.000.00)درهم)
مورها)اإلجتماعي):)تجزئة)109/111 

ا حي)ا صناعي)بئر)رامي)ا شرق5ة)
ا ون5طر5

على)إثر)الجمع)ا ذام)ا غير)ا ذادي)
(،2022 أبريل) (26 بتاريخ) املنذو )
ا ذامة) شركاء)شركة) الجمذة) قررت)
مح قد5) شركة) (POWER  BAT
 9.000.000.00 ( رأسما ها) املسؤق 5ة)
ا حي) اإلجتماعي) مورها) درهم)
ا ون5طر5) (72 رقم) رامي) بئر) ا صناعي)

ما)ولي):
قفا5) إثر) ج د) شركاء) إدماج)

املرح1م)ا رزقق5ة) 1را  ون.
ا شركة) رأسمال) توس5م) إعاد5)

بين)ا 1رثة.
غير) مل 5) ج و ) مسير) تذ5ين)
صباح) ا  اقدي) ا س5 5) مح د5)
الحاملة) بطاقة) مغرب5ة) جنس5تها)
 GA21043 ( رقم) ا 1طن5ة) ا تذريف)
 17 رقم) (G شارع) ا ون5طر5) إقامتها)

فا فل1ري.
ا وا 1ن) من) ق7) (6 ا بن ) تذ ول)

األسا�سي.
باملحكمة) (: ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (17 بتاريخ) با ون5طر5) اإلبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)91384.
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 STE. MIRASAR DES
TRAVAUX

شركة)مح قد5)املسؤق 5ة)دات)
شريك)قح5 

رأسما ها):)100.000.00)درهم
مورها)اإلجتماعي):)46)شارع)عوبة)

شوة)2)أك ال)ا رباط
على)إثر)الجمع)ا ذام)ا غير)ا ذادي)
قرر) وناور2022،) (3 بتاريخ) املنذو )
 MIRASAR ا 1ح5 ) شركة) ا شريك)
مح قد5) شركة) (DES TRAVAUX
املسؤق 5ة)دات)شريك)قاح )رأسما ها))
100.000.00)درهم)مورها)اإلجتماعي)
46)شارع)عوبة)شوة)2)أك ال)ا رباط)

ما))ولي):
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إلى) (: اإلجتماعي) املور) تأك5 ) ول)

أك ال) (1 رقم) محل) قرغة) شارع) (4

ا رباط.
ا وا 1ن) من) (4 ا بن ) تذ ول)

األسا�سي.

باملحكمة) (: ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (20 بتاريخ) با رباط) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)3655.

134 P

3L GARDIENNAGE
شركة)دات)املسؤق 5ة)املح قد5

املور)اإلجتماعي):)دقار)قالد)مل5ك)

ح اد5)ا ون5طر5

بموت�سى)محضر)الجمع)ا ذام)ا غير)

 3L GARDIENNAGE(ا ذادي) شركة

املح قد5،) املسؤق 5ة) دات) شركة)

تورر)ما)ولي):

املصادقة)على)تف1يت)100)حصة)

100)درهم) لحصة) إجتماع5ة)بو5مة)

اكح5ل) إسماع5ل) ا س5 ) ملك) في)

ا س5 ) اكح5ل) فائ 5) بالل) قا س5 )

أو1ب)كح5ل)قا س5 )ا تهامي)الخ5اطي)

موس1مة)با تساقي)بين)ا طرفين.

إسماع5ل) ا س5 ) استوا ة) قب1ل)

كح5ل) أو1ب) ا س5 ) قتذ5ين) اكح5ل)

مسير)قح5 ) لشركة)مل 5)غير)مح قد5.

باملحكمة) (: ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ا سجل) تحت) با ون5طر5) اإلبت ائ5ة)

ا تجاري)ع د)47431.
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MAISON MORLO
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
رأسما ها):)100.000.00)درهم

املور)اإلجتماعي):)26)ز وة)أبي)زرعة)

عمارA(5)إقامة)ا رض1ان)مكتب)7 

ا ون5طر5

تأسيس)شركة
مسجل) عرفي) عو ) بموت�سى)

با ون5طر5)تم)قضع)ا وا 1ن)األسا�سي)

املح قد5) املسؤق 5ة) عات)  شركة)

عات)امل1اصفات)ا تا 5ة):

 MAISON MORLO (: ا تسم5ة)
. SARL

عات) شركة) (: ا وا 1ني) ا شكل)
املسؤق 5ة)املح قد5.

أبي) ز وة) (26 (: اإلجتماعي) املور)
زرعة)عمارA(5)إقامة)ا رض1ان)مكتب)

7)ا ون5طر5.
م1ض1ع)ا شركة):

 MARCHAND VENDANT EN
.DETAIL CHARCUTIER
اإلستيراد)قا تص ور.

رأسمال) ح د) (: ا شركة) رأسمال)
درهم) (100.000.00 مبلغ) في) ا شركة)
إجتماع5ة) حصة) (1000 إلى) موسم)

بو5مة)100)درهم) ل1اح 5.
امل 5):)99)سنة.

ا تس5ير):)أسن )إلى):
)ا س5 ))بكر)ا 1رديغي.
)قا س5 5)ك1ثر)امل1رق.

وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)
إلى31)ديسمبر.

ا تجاري) با سجل) ا تو55 ) تم)
با ون5طر5)تحت) اإلبت ائ5ة) باملحكمة)

رقم)65413.
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I.N.S TRADING CO
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5)

بشريك)قح5 
رأسما ها):)50.000.00)درهم

املور)اإلجتماعي):)59)إقامة)م1الي)
عب )ا ذزيز)شارع)م1الي)عب )ا ذزيز)

مكتب)رقم)4)ا ون5طر5
تأسيس)شركة

مسجل) عرفي) عو ) بموت�سى)
با ون5طر5)تم)قضع)ا وا 1ن)األسا�سي)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات)  شركة)
امل1اصفات  عات) قح5 ) بشريك)

ا تا 5ة):
I.N.S TRADING CO(:(ا تسم5ة

. SARL AU 
عات) شركة) (: ا وا 1ني) ا شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5)بشريك)قح5 .
املور)اإلجتماعي):)59)إقامة)م1الي)
ا ذزيز) ا ذزيز)شارع)م1الي)عب ) عب )

مكتب)رقم)4 ا ون5طر5.

م1ض1ع)ا شركة):
اإلستيراد)قا تص ور.

ق صف) بالجملة) الخشب) ب5ع)
الجملة)قا توس5ط.

رأسمال) ح د) (: ا شركة) رأسمال)
درهم) (50.000.00 مبلغ) في) ا شركة)
إجتماع5ة) حصة) (500 إلى) موسم)

بو5مة)100)درهم) ل1اح 5.
امل 5):)99)سنة.

ا تس5ير):)أسن )إلى))ا س5 5))أكل5م)
فاطمة)ا زهراء.

وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)
إلى31)ديسمبر.

ا تجاري) با سجل) ا تو55 ) تم)
با ون5طر5)تحت) اإلبت ائ5ة) باملحكمة)

رقم)65461.
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 APTIV CONNECTIONS
SYSTEMS MOROCCO SAS

شركة)األسهم)املبسطة
ا سجل)ا تجاري):)بطنجة)رقم)

82895
ا تغ5ير)في)ا رئاسة)قمجلس)اإلدار5

أبريل) (13 ملحضر) قفوا)
 APTIV شركة) شركاء) فإن) (،2022
 CONNECTIONS SYSTEMS
ق ره) برأسمال) (MOROCCO SAS
اإلجتماعي) قمورها) و1رقن) (55000
الحر5) املنطوة) (،170 رقم) بوطذة)
جماعة) طنجة) لس5ارات،) مل ونة)
املغرب) أجر5) فحص) قالوة) الجماعة)
قمسجلة)في)ا سجل)ا تجاري)بطنجة)
82895،)قررقا)إنهاء)مهمة) تحت)رقم)
 HOUSSAIN LAGMOUCHI( 5ا س
كرئيس)قكذض1)مجلس)إدار5)قتذ5ين)
 EOIN PAUL ا س5 ) ج و ) كرئيس)

.MULDOWENEY
مهمة) ا تذ5ين) هذا) ونهي)
 EOIN PAUL ا س5 ) ا ذام) امل ور)

.MULDOWENEY
بكتابة) (: ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
بطنجة) ا تجارية) باملحكمة) ا ضبط)
رقم) تحت) (2022 ماي) (23 بتاريخ)

.253917
ا رئيس
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HEXCEL COMPOSITES
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)

عات)ا شريك)ا 1ح5 

ا سجل)ا تجاري)با  ارا ب5ضاء

)رقم)341.061

تج د)قالوة)املسير
(،2022 أبريل) (22 ملحضر) قفوا)

 HEXCEL ا 1ح5 ) شركة) ا شريك)

ق ره) مال) برأس) (COMPOSITES

19.505.000)و1رق،)مورها)اإلجتماعي)

باملنطوة)الحر5)م5 بارك)ا ن1اصر)من)

82)إلى)85)ق90)إلى)93)قمسجلة)  ى)

با  ارا ب5ضاء) ا تجارية) املحكمة)

قالوة) تج و ) قرر) (341.061 برقم)

 THIERRY MERLOT ا س5 ) املسير)

بم1افوة) تنتهي) قاح 5) سنة) مل 5)

 31 في) املنته5ة) املا 5ة) لسنة) ا ب5ا ات)

ديسمبر)2022.

تم)اإلو اع)ا وا 1ني):)بكتابة)ضبط)

با  ارا ب5ضاء) ا تجارية) املحكمة)

رقم) تحت) (2022 ماي) (27 بتاريخ)

.825609
املسير
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 THE ALAMI

ARCHITECTURE STUDIO
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5)

بشريك)قح5 
رأسما ها):)90000.00)درهم

ا ذن1ان):)56)شارع)ابن)خل قن)

إقامة)حك5م)شوة)رقم)21)ا طابق)

6)مكناس

ا سجل)ا تجاري):)56259

مسجل) عرفي) عو ) بموت�سى)

تأسيس) تم) (2022 ماي) (10 بتاريخ)

شركة)عات)الخصائص)ا تا 5ة):

عات) شركة) (: ا وا 1 5ة) ا صفة)

املسؤق 5ة)املح قد5)بشريك)قح5 .

 THE ALAMI (: ا شركة) اسم)

.ARCHITECTURE STUDIO

ا ذلمي) محم ) ا س5 ) (: ا شريك)

ا طا بي.
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ا نشاط)ا تجاري):
)مزاق ة)نشاط)مهن س)مذماري.

خل قن) ابن) شارع) (56 (: ا ذن1ان)
إقامة)حك5م)شوة)رقم)21)ا طابق)6 

مكناس.
امل 5):)99)سنة)ابت اء)من)تسج5لها)

با سجل)ا تجاري.
تح و ) تم) (: ا شركة) رأسمال)
 90.000.00 بمبلغ) ا شركة) رأسمال)
با كامل) لس5 )محم ) درهم)ممل1كة)
 1000 إلى) قموسمة) ا طا بي) ا ذلمي)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة.
ا س5 )محم ) تذ5ين) تم) (: ا تس5ير)
الحامل) لبطاقة) ا طا بي) ا ذلمي)
قا واطن) ( (D980786 رقم) ا 1طن5ة)
في)شارع)شفشاقن)إقامة)واسمين)22 

رقم)12)م.ج)مكناس.
اإلو اع) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)
ا وا 1ني)باملحكمة)ا تجارية)بمكناس)
رقم) تحت) (2022 ماي) (27 بتاريخ)

ا سجل)ا تجاري)1957.
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GRAFCO
SARL AU

 N°15 RUE TELEMCAN RESIDENCE GHITA
MEKNES 50000 MEKNES MAROC

 TRESOR DES ROCHERS
SARL

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي):)15)ز وة)
تلمسان)إقامة)غ5ثة)5000)مكناس)

املغرب)
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

56265
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (9
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

مح قد5)باملميزات)ا تا 5ة):
عات) شركة) ( (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.TRESOR DES ROCHERS

غرض)ا شركة)بإوجاز):
ا نفيسة) املذادن) في) ا تجار5)
قفي) املغرب) في) قاألملاس) قا ذهب)

جم5ع)ا بل ان.
ا تص ور)قاإلستيراد.

15)ز وة) (: عن1ان)املور)اإلجتماعي)
مكناس) (5000 غ5ثة) إقامة) تلمسان)

املغرب).
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة)99)سنة.
 100.000 ا شركة) رأسمال) مبلغ)

درهم)موسم)كا تالي):
 450 ا س5 )سرجنت)فرنسيسك1)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة.
450)حصة) ا س5 5)ج5لبرت1)كا ال)

بو5مة)100)درهم) لحصة.
ا س5 )جا اصين)ا  ريا)80)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة.
20)حصة) ا س5 )حم5 )بن)عزقز)

بو5مة)100)درهم) لحصة.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):)
فرنسيسك1) سرجنت) ا س5 )
إوطا 5ا) (35014 إوطا 5ا) )ا() ( عن1ا ه)

إوطا 5ا.
ا س5 )ج5لبرت1)كا ال))ا()عن1ا ه))ا()

مكناس)50000)مكناس)املغرب.
ا س5 )جا اصين)ا  ريا)عن1ا ه))ا()

إوطا 5ا)36065)إوطا 5ا)إوطا 5ا.
ا س5 )حم5 )بن)عزقز)عن1ا ه))ا()

مكناس)50000)مكناس)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قم1اطن)مسيري)ا شركة):)
فرنسيسك1) سرجنت) ا س5 )
إوطا 5ا) (35014 إوطا 5ا) )ا() ( عن1ا ه)

إوطا 5ا.
ا س5 )ج5لبرت1)كا ال))ا()عن1ا ه))ا()

مكناس)50000)مكناس)املغرب.
ا س5 ) بت1ق5ع) ملزمة) ا شركة)
ا س5 ) أق) ( فرنسيسك1) سرجنت)

ج5لبرت1)كا 5ال.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) بمكناس) ا تجارية)
ا تجاري) ا سجل) رقم) تحت) (2022

.1973
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ALBEGA DISTRIBUTION
شركة)أ ب5كا)ديسريبت15ن

رأسمال)ق ره):)12.000.000)درهم)

املور)اإلجتماعي):)24)ز وة)الخط1ات)

أك ال،)ا رباط

رقم)ا سجل)ا تجاري):)136.973

بتاريخ) املتخذ5) قفوا) لورارت)

ا ذام) الجمع) قرر) (،2020 ماي) (5

ديستربس15ن) أ ب5كا) املختلط) شركة)

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)برأس)

مال)ق ره)12.000.000)درهم)موسم)

درهم) (100 من) حصة) (120.000 إلى)

 كل)منها)قمورها)ا تجاري)ا ذن1ان)24 

ز وة)الخط1ات)أك ال،)ا رباط.

بين) الحصص) ب5ع) على) املصادقة)

صفاري) شركة) مساهمين) فائ 5)

  IMPORT SAFARI استيراد)قتص ور)

تملك) أصبحت) ا تي) (ET EXPORT

جم5ع)حصص)ا شركة.

مح ق5) ا شركة) شركة) تح1يل)

املسؤق 5ة)عات)شريك)قح5 .

تج و )م 5)تف1يض)املسير)ا 1ح5 )

ا بطاقة) )رقم) محم ) براد5) ا س5 )

ا 1طن5ة)B198561()إلى)ما)نهاوة.

من) ق19) (7،6،3،1 املاد5) تذ ول)

ا وا 1ن)األسا�سي.

ق15  (14،13 ( املاد5) على) تشط5ب)

من)ا وا 1ن)األسا�سي

كما)أ ه)تم)بموت�سى)ا ورار)املتخذ))

بتاريخ) ا 1ح5 ) ا شريك) طرف) من)

املبرم،) ا كراء) قعو ) (2022 16ماي)

ا نهائي) ا تجاري) املور) على) ا تأك5 )

 24 ا شركة) عن1ان) بنفس)  لشركة)

ز وة)الخط1ات)أك ال،)ا رباط.

في) ا وا 1ني) اإلو اع) هذا) قجاء)

في) ا تجارية) باملحكمة) ا ضبط) كتابة)

ع د) (2022 ماي) (26 بتاريخ) ا رباط)

ا تجاري) ا سجل) قتذ ول) (125.008

.3838

142 P

STE 3E AFRICA

SARL AU

راسما ها):)10.000)درهم

مورها)االجتماعي):)265)شارع)

ا زرقط1ني)ا طابق)9)رقم)92،)

20050)ا  ارا ب5ضاء

ا سجل)ا تجاري)رقم):)456339

بتاريخ املتخذ5)  قفوا) لورارات)

ا شريك) قرر) (،2022 فبراور) (16  

افريكا«)) اق) »ترقا) ا 1ح5 ) شركة)

مح قد5ـ) مسؤق 5ة) عات) شركة)

براسمال)ق ره)10.000)درهم)موسم)

درهم) (100 فئة) من) حصة) (100 الى)

(: ا ذن1ان) ا تجاري)  كل)منها،)قمورها)

9)رقم) 265)شارع)ا زرقط1ني)ا طابق)

92،)20050)ا  ارا ب5ضاء.

الحصص) ب5ع) على) املصادقة)

(،ALPHEN ا فين) شركة)  فائ 5)

شركة)فرنس5ة)باسم)مشترك.

الى) ا تجاري) لشركة) املور)  ول)

حي) (M بل1ك) (12 سكت1ر) ا رباط)

ا رياض.

تذ ول) االسا�سي،) ا وا 1ن) من)

املاد5)4،)6)ق7.

في) ا وا 1ني) االو اع) هذا) قجاء)

ا تجارية) باملحكمة) ضبط) كتابة)

أبريل) (28 بتاريخ) با  ارا ب5ضاء)

2022،)رقم)822893.

باملحكمة) ا شركة) تسج5ل) تم)

رقم) تحت) با رباط،) ا تجارية)

 124596 رقم) )او اع) (،160.169

قتغ5ير)سجل)تجاري)رقم)3426).

ا شركة) على) نهائ5ا) ا تشط5ب) تم)

با  ارا ب5ضاء) ا تجاري) با سجل)

بتاريخ)23)ماي)2022)رقم)17589.
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C.H.COM

SARL

 SOCIETE DE TENUE ET SURVEILLANCE

EN COMPTABILITE DES ENTREPRISES

 SIEGE : RUE 22 N° QN SIDI KACEM

TEL : 05.37.59.41.63

IF N° : 03740187

TP N° : 21602620

RC N° : 24701

CNSS N° : 6227202

STE EXPLOITAGRI

SARL

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5

مورها)االجتماعي):)تجزئة)مبرقكة)

رقم)48)س5 ي)قاسم

ا سجل)ا تجاري)رقم):)28737

قفل)ا تصف5ة

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

حل) تورر) (،2022 ماي) (10 في) املؤرخ)

(، (STE EXPLOITATAGRI SARL

مح قد5،) مسؤق 5ة) عات) شركة)

درهم،) (100.000.000 راسما ها)

رقم) مبرقكة) تجزئة) االجتماعي) مورها)

48)س5 ي)قاسم.

) ت5جة) ولة) (: ا تصف5ة) ( سبب)

ا س5 ) قعين) ا ذم1م5ة) ا صفوات)

عب )ا رحمان)بن)زكري.

 48 رقم) مبرقكة) تجزئة) (: عن1ا ه)

س5 ي)قاسم،)كمصفي) لشركة.

قق )تم)انذواد)الجمذ5ة)الختام5ة)

تجزئة) قفي) (،2022 ماي) (10 بتاريخ)

مبرقكة)رقم)48)س5 ي)قاسم.

باملحكمة) ا وا 1ني) االو اع) تم)

بتاريخ) قاسم) بس5 ي)  االبت ائ5ة)

رقم) تحت) (،2022 ماي) (31

.2022/135
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C.H.COM

SARL

 SOCIETE DE TENUE ET SURVEILLANCE

EN COMPTABILITE DES ENTREPRISES

 SIEGE : RUE 22 N° QN SIDI KACEM

TEL : 05.37.59.41.63

IF N° : 03740187

TP N° : 21602620

RC N° : 24701

CNSS N° : 6227202

STE MSAT MAROC
SARL

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5

مورها)االجتماعي):)حي)ا صناعي)زقن)

35)س5 ي)قاسم)

ا سجل)ا تجاري)رقم):)26547

اعالن)متذ د)ا ورارات
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)3)مارس)2022،))تم)االتخاع)

ا ورارات)ا تا 5ة):

على) ونص) ا ذي) (: (1 رقم)  قرار)

ما)ولي):

حسن) اه قن) حصص) تح1يل)

300)حصة) فائ 5)اه قن)عب )هللا.

على ونص) ا ذي) (: (2 رقم)  قرار)

)ما)ولي):
 90.000 رفع)راسمال)ا شركة)من)

بمساهمة) درهم) (1.000.000 الى)

ا شركاء.

على ونص) ا ذي) (: (3 رقم)  قرار)

)ما)ولي):
قاه قن) و1سف) اه قن) تذ5ين)

قخرقج) مسيران) شركة) ا كريم) عب )

اه قن)حسن)من)شركة)قتس5ير.

على ونص) ا ذي) (: (4 رقم)  قرار)

)ما)ولي):

حي) من) االجتماعي) املور) تح1يل)

ا 5اسمين) حي) الى) (35 زقن) ا صناعي)

بل1ك)6.

على ونص) ا ذي) (: (5 رقم)  قرار)

)ما)ولي):

تح5ين)ا نظام)االسا�سي) شركة.

باملحكمة) ا وا 1ني) االو اع) تم)

بتاريخ) قاسم) بس5 ي)  االبت ائ5ة)

5)ماي)2022،)تحت)رقم)2022/160.
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C.H.COM

SARL

 SOCIETE DE TENUE ET SURVEILLANCE

EN COMPTABILITE DES ENTREPRISES

 SIEGE : RUE 22 N° QN SIDI KACEM

TEL : 05.37.59.41.63

IF N° : 03740187

TP N° : 21602620

RC N° : 24701

CNSS N° : 6227202

 STE PRIMA MARBRE
SARL

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5

مورها)االجتماعي):)حي)االدريس5ة)

س5 ي)قاسم))

ا سجل)ا تجاري)رقم):)27925

اعالن)متذ د)ا ورارات
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)17)ماي))2022،))تم)االتخاع)

ا ورارات)ا تا 5ة):

على) ونص) ا ذي) (: (1 رقم)  قرار)

ما)ولي):
اه قن) من) كل) حصص) تح1يل)

عب )هللا))500)حصة))قاه قن)محم ))

حسن) اه قن) حصة) فائ 5) (500

1000)حصة.

على) ونص) ا ذي) (: (2 رقم)  قرار)

ما)ولي):

مسيرا) حسن) اه قن) تذ5ين)

قشريك)ا 1ح5 ) شركة.

على) ونص) ا ذي) (: (3 رقم)  قرار)

ما)ولي):

تح1يل)ا شكل)ا وا 1ني)من)شركة)

شركة) الى) املح قد5) املسؤق 5ة) عات)

عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 .

على) ونص) ا ذي) (: (4 رقم)  قرار)

ما)ولي):

تح5ين)ا نظام)االسا�سي) شركة.

قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)االسا�سي)ا تا 5ة):

باملحكمة) ا وا 1ني) االو اع) تم)

بتاريخ) قاسم) بس5 ي)  االبت ائ5ة)

رقم) تحت) (،2022 ماي) (25

.2022/131

146 P

C.H.COM
SARL

 SOCIETE DE TENUE ET SURVEILLANCE
EN COMPTABILITE DES ENTREPRISES

 SIEGE : RUE 22 N° QN SIDI KACEM
TEL : 05.37.59.41.63

IF N° : 03740187
TP N° : 21602620

RC N° : 24701
CNSS N° : 6227202

STE TRANS DAHANI
SARL AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5
بشريك)قح5 

مورها)االجتماعي):)حي)ج1هر5)رقم)
1013)س5 ي)قاسم)

ا سجل)ا تجاري)رقم):25351
قفل)ا تصف5ة

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تورر) (،2022 ماي) (10 في) املؤرخ)
مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة) حل)
راسما ها) مبلغ) ا 1ح5 ،) شريك) عات)

100.000)درهم.
حي) االجتماعي) مورها) قعن1ان)

ج1هر5)رقم)1013)س5 ي)قاسم.
املنافسة) ا تصف5ة) ت5جة) سبب)

قعين
قعن1ا ه) ا  حاني) سذ5 ) ا س5 )
كمصفي) (1013 رقم) الج1هر5) حي)

 لشركة.
قق )تم)انذواد)الجمذ5ة)الختام5ة)
بتاريخ)10)ماي)2022،)قفي)حي)ج1هر5)

رقم)1013.
باملحكمة) ا وا 1ني) االو اع) تم)
بتاريخ قاسم) بس5 ي)  االبت ائ5ة)
رقم) تحت) (،2022 ماي) ( (27  

.2022/132
147 P

 STE BANIC IMPORT
EXPORT

س.ت)58151
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5
ا سجل)ا تجاري)رقم):)58151

ا غير) ا ذام) الجمع) بموت�سى)
 2021 ديسمبر) (21 في) املؤرخ) ا ذادي)

 لشركة)تورر)ما)ولي):
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الحل)املسبق) لشركة.

أحم ) ا رغاي) ا س5 ) تذ5ين)

مصفي) لشركة)قاخالء)عمته)كمسير)

 لشركة.

تذ5ين)مور)ا شركة)مكان) لتصف5ة)

: 9)ز وة)ابراه5م)ا رقداني)حي)املح5ط)

ا رباط.

كتابة) ا وا 1ني)  ى) االو اع) تم)

با رباط) ا تجارية) باملحكمة) ا ضبط)

رقم) تحت) (،2022 ماي) (6 و1م)

.124386
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دو1ان)االستاع)ا ساالني)عب )ا هادي

م1ثق

مور):)119)شارع)ام5ل)زقال)ا  ارا ب5ضاء

STE LA PERLE DES ROCHES

SARL

راسما ها):)1.500.000)درهم

مورها)االجتماعي):)با ب5ضاء)96 

شارع)ا فا)ا طابق)9)رقم)91

تف1يت)حصص
من) محرر) رسمي) عو ) بموت�سى)

ا هادي) عب ) ا ساملاني) االستاع) طرف)

مارس) (10 بتاريخ) با ب5ضاء) امل1ثق)

عاقل) حمز5) ا س5 ان) ف1ت) (،2022

حصصهم) مجم1ع) أب1كير) قمصطفى)

اي)15.000)حصة)وملكانها)في)شركة):

 STE LA PERLE DES ROCHES

SARL)الى)ا س5 )وحي)باعزاقي)قعليها)

اب1كير) مصطفى) ا س5 ) استوا ة) تم)

قتذ5ين) ا 1ح5 ) املسير) منصب) من)

قح5 ا) مسيرا) باعزاقي) وحي) ا س5 )

 لشركة.

من) محرر) رسمي) عو ) بموت�سى)

طرف)امل1ثق)املذك1ر)بتاريخ)10)مارس)

2022،)تم)تبني) ظام)أسا�سي)تذ ولي)

شركة) الى) ا شركة) تغ5ير) بذ ) ج و )

بشريك) مح قد5) مسؤق 5ة) عات)

قح5 .

كتابة) ا وا 1ني)  ى) االو اع) تم)
ا ضبط)باملحكمة)ا تجارية)با ب5ضاء)
رقم) تحت) (،2022 أبريل) (4 بتاريخ)
رقم) ا تجاري) با سجل) (،817305

.498339
بمثابة)موتطف)قب5ان
ا ساملاني)عب )ا هادي

م1ثق
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دو1ان)االستاع)ا ساالني)عب )ا هادي
م1ثق

مور):)119)شارع)ام5ل)زقال)ا  ارا ب5ضاء

STE TAAYOO IMMO
SARL

راسما ها):)100.000)درهم
مورها)االجتماعي):)با ب5ضاء)387 
شارع)محم )الخامس)ا طابق)4 

مكتب)11
تف1يت)حصص

من) محرر) رسمي) عو ) بموت�سى)
ا هادي) عب ) ا ساملاني) االستاع) طرف)
مارس) فاتح) بتاريخ) با ب5ضاء) امل1ثق)
الحق) عب ) ا س5 ) ف1ت) (،2022
ا 1هاب) عب ) ا س5 ) الى) بنطا ب)
بنذب )هللا))مجم1ع)500)حصة)وملكها)
(،TAAYOO IMMO SARL في)شركة)
بذ ) االخير) هذا) تذ5ين) تم) قعليها)
بنطا ب) الحق) عب ) ا س5 ) استوا ة)

كمسير)قح5 ) لشركة.
تذ ولي) أسا�سي) تبني) ظام) تم)
ا 1ح5 ) ا شريك) طرف) من) ج و )
ا وا 1ني) لشركة) ا شكل) تغ5ير) بذ )
مح قد5) مسؤق 5ة) عات) كشركة)

بشريك)قح5 .
من) محرر) رسمي) عو ) بموت�سى)
فاتح) بتاريخ) املذك1ر) امل1ثق) طرف)

مارس)2022.
كتابة) ا وا 1ني)  ى) االو اع) تم)
ا ضبط)باملحكمة)ا تجارية)با ب5ضاء)
رقم)) تحت) (،2022 أبريل) (11 بتاريخ)
رقم) ا تجاري) با سجل) (،820822

.492561
بمثابة)موتطف)قب5ان
ا ساملاني)عب )ا هادي

م1ثق
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دو1ان)االستاع)ا ساالني)عب )ا هادي

م1ثق

مور):)119)شارع)ام5ل)زقال)ا  ارا ب5ضاء

 STE ACCURATE
CONSTRUCTION

SARL AU
مورها)االجتماعي):))18،)19 

تجزئة)ا بات1ل)املنطوة)ا صناع5ة)
 يساسفة)ا  ارا ب5ضاء

سجل)تجاري)رقم):)497623
محرر) رسمي) عو ) بموت�سى)
عب ) ا ساملاني) االستاع) طرف) من)
بتاريخ با ب5ضاء) امل1ثق)  ا هادي)
2022،)تم)تاسيس)شركة) (  25)وناور)
بشريك) املح قد5) مسؤق 5ة) عات)
قح5 )ا س5 )جازقن)درغام))باملميزات)

ا تا 5ة):
 STE ACCURATE (: ا تسم5ة)

.CONSTRUCTION SARL AU
االنذاش) (: االجتماعي) ( ( ا غرض)
ا تجزئة،) أشكا ه،) في)جم5ع) ا ذواري)
ا ب5ع) كل) ا بناء) االستخراج،)
ا ذوارات)عات)صبغة)سكن5ة،)تجارية)

أق)ادارية.
تصن5ع)االسمنت)املسلح)من)أجل)

ا بناء.
ا شراء)قا ب5ع)لجم5ع)ا ذوارات.

املا 5ة،) ا ذمل5ات) جم5ع) قعامة)
املنو1 ة) ا تجارية) ا صناع5ة،)
قا ذوارية)ا تي) ها)غرض)مشابه)أق)من)

شانها)تط1ير)غرض)ا شركة.
امل 5):)مح د5)في)99)سنة)من)و1م)

ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري.
املور)االجتماعي):)ا ب5ضاء)18،)19 
ا صناع5ة) املنطوة) ا بات1ل) تجزئة)

 يساسفة.
راسمال) تح و ) تم) (: ا راسمال)
فئة) من) درهم) (100.000 في) ا شركة)

100)درهم) فائ 5)ا شريك)ا 1ح5 .
ا س5 ) ا شركة) يسير) (: ا تس5ير)

جازقن)درغام)مل 5)غير)مح قد5.
كتابة) ا وا 1ني)  ى) االو اع) تم)
ا ضبط)باملحكمة)ا تجارية)با ب5ضاء)
رقم)) تحت) (،2021 أبريل) (2 بتاريخ)
رقم) ا تجاري) با سجل) (،773057

.497623
بمثابة)موتطف)قب5ان
ا ساملاني)عب )ا هادي

م1ثق

151 P

 STE AMAMEAU 

SARL

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5

 SIEGE : N°343 MARJANE 2

MEKNES

راسما ها):)39.355)درهم

ا سجل)ا تجاري)رقم):)39355

بتاريخ) استثنائي) عو ) بموت�سى)

ا شريك) طرف) من) (،2021 4) 1 بر)

ا 1ح5 )ح5ث)قرر)ما)ولي):

االجتماعي) لشركة) املور) تح1يل)

 8 2)شوة)رقم) الى)اقامة)االمل)عمار5)

مرجان)1)مكناس.

تذ ول)ا وا 1ن)االسا�سي) لشركة.

باملحكمة) ا وا 1ني) االو اع) تم)

 357 رقم) تحت) بمكناس،) ا تجارية)

بتاريخ)28)وناور)2022.
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 STE AHFAD S.JAAFAR 

SARL AU

 SIEGE : GARAGE AU RDC N°15

 RUE AL MASSIRA SIDI ADDI

AZROU

GSM : 06.60.90.60.38

ا سجل)ا تجاري)رقم):)1767

راسما ها):)100.000)درهم

بتاريخ) استثنائي) عو ) بموت�سى)

2022،)من)طرف)ا شريك) 15)مارس)

ا 1ح5 )ح5ث)قرر)ما)ولي):

االجتماعي) لشركة) املور) تح1يل)

الى)كراج)يسفلي)رقم)15)ز وة)املسير5)

مركز)س5 ي)ع ي)ازرق.

تذ ول)ا وا 1ن)االسا�سي) لشركة.

باملحكمة)) ا وا 1ني) االو اع) تم)

 155 رقم) تحت) بازرق،) االبت ائ5ة)

بتاريخ)27)أبريل)2022.
االمضاء):

153 P
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 STE   SABAH MAHDIA 
SARL

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5

 SIEGE :  N°26 LOT OUALILI AIN

TAOUJDATE EL HAJEB

GSM : 06.61.30.94.62

ا سجل)ا تجاري)رقم):)24767

انهاء)عمل5ة)ا تصف5ة
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
قرر) ح5ث) (،2022 ابريل) (4 بتاريخ)

ا شركاء)ما)ولي):

املصادقة)على)عمل5ة)ا تصف5ة.

انهاء)عمل5ة)ا تصف5ة.

ادري�سي) جل5لي) ا س5 ) عمة) ابراء)

محم .

ا كائن)بض5ذة) ا شركة) قكذا)فرع)

ا غرفة)متجر)رقم)1)اوت)قالل)بط5ط)

اقل5م)الحاجب.

باملحكمة) ا وا 1ني) االو اع) تم) (

5)ماي) بمكناس،)تحت)رقم) ا تجارية)

2022،)تحت)رقم)االو اع)رقم)140.
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 STE  TAFILALT MEK 

  TRAVAUX
SARL AU

 SIEGE : IMM 02 RDC APPTN°1

ANASSI GROUPE F MEKNES

GSM : 06.60.81.90.70
راسما ها):)100.000)درهم

ا سجل)ا تجاري)رقم):)54377

االشهار
بتاريخ) استثنائي) عو ) بموت�سى)

ا شريك) طرف) من) (،2022 ماي) (6

ا 1ح5 )ح5ث)قرر)ما)ولي):

 1000 تف1يت) (: حصص) تف1يت)

ا س5 ) طرف) من) اجتماع5ة) حصة)

ا كركازي)عب )ا 1هاب) فائ 5)ا س5 )

ا كركازي)محم .

عب ) ا كركازي) ا س5 ) استوا ة)

ا 1هاب)مع)تبرئة)عمته)قتذ5ين)ا س5 )

مل 5) ج و ا) مسيرا) محم ) ا كركازي)

غير)مح قد5.

(،6 ا بن1د) تذ ول) ا شركاء) قرر)
االسا�سي) ا وا 1ن) من) ق17) (14 (،7

 لشركة.
تذ ول)ا وا 1ن)االسا�سي) لشركة.

باملحكمة) ا وا 1ني) االو اع) تم)
 1813 رقم) تحت) بمكناس،) ا تجارية)

بتاريخ)17)ماي)2022.
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STE    ZENITH LOG 
 SARL

 SIEGE :DERB BASSIDI N°2
JBABRA ZITOUNE MEKNES

راسمال)ا شركة):)200.000)درهم
ا سجل)ا تجاري)رقم):)42559

االشهار
بتاريخ استثنائي) عو )  بموت�سى)
 8) 1بر)2021،)من)طرف)ا شركاء)قرر)

ما)ولي):
اجتماع5ة) حصة) (1000 تف1يت)
ا طائع) بن) انس) ا س5 ) طرف) من)

 فائ 5)ا 1ش1ن)طاها.
تغ5ير)ا شكل)ا وا 1ني) لشركة.

(،6 (،1 ا بن1د) قرر)ا شركاء)تذ ول)
7))من)ا وا 1ن)االسا�سي) لشركة.

تذ ول)ا وا 1ن)االسا�سي) لشركة.
باملحكمة) ا وا 1ني) االو اع) تم)
 290 رقم) تحت) بمكناس،) ا تجارية)

بتاريخ)24)وناور)2022.
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STE STAVECAP
SARL AU

 SIEGE : GARAGE AU RDC N°393
 TRANCHE 1 ELBASSATINE 7

MEKNES
GSM : 06.61.99.28.36

بتاريخ عرفي) عو )  بموت�سى)
تاسيس) تم) بمكناس) (2022 أبريل) (4  
من) املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)

شريك)قح5 )قا تي)تتميز)بما)ولي):
(: االجتماع5ة) ا تسم5ة)

.STAVECAP
داخل) س1اء) (: ا شركة) م1ض1ع)
املغرب)أق)خارجه)لحسابها)الخاص)أق)

الحساب)ا غير)ه1):

االشغال)املختلفة.

بشبه) ا بناء) م1اد) قشراء) ب5ع)

الجملة)قا توس5ط.

املتاجر5.

املور)االجتماعي):)كراج)بسفلي)رقم)

939)شطر)1)ا بساتين)7)مكناس.

راسمال)ا شركة):)100.000)درهم)

موسمة)الى)1000)حصة)بو5مة)100 

درهم) لحصة.

ا س5 ) مهمة) فني) يذين) (: ا تس5ير)

ا غن5مي)مصطفى.

باملحكمة)) ا وا 1ني) االو اع) تم)

االبت ائ5ة)بمكناس)تحت)رقم)1684،)

بتاريخ) (56107 رقم) ا تجاري) ا سجل)

5)ماي)2022.
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STE TRANS FISH EL BAHIA
SARL

بموت�سى)عو )عرفي)محرر)بتاريخ)

تك1ين) ظام) بتم) (2022 أبريل) (6

املسؤق 5ة) عات) أسا�سي) شركة)

املح قد5)خصائصها)كا تالي):

 STE TRANS FISH EL (: ا تسم5ة)

.BAHIA

ا ه ف):)تمارس)ا شركة)االه اف)

ا تا 5ة):

 ول)ا بضائع،)ب5ع)قشراء)االسماك)

با نجزئة)قالجملة.

ا تجار5.

املور)االجتماعي):)بل1ك)ه)رقم)71 

منبت)تابريكت)سال.

راسمال)ا شركة):)100.000)درهم)

موسمة)الى)1000)حصة)بو5مة)100 

درهم) لحصة.

ا تس5ير):)تم)تذ5ين)ا س5 )ا تهامي)

ا تذريف) الحامل) بطاقة) ادري�سي)

كمسير) (A175903 رقم) ا 1طن5ة)

ادري�سي) او1ب) قا س5 )  لشركة)

غير) قمل 5) مسير) لشركة) كمساع )

مح قد5.

قضع) تم) ا وا 1ني) االو اع)

ا ضبط) كتابة) ا وا 1ني)  ى) امللف)

ا سجل) رقم) تحت) بسال) االبت ائ5ة)

ا تجاري)36009.
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ائتما 5ة)ماغتا

ش.م.م.

مورها)االجتماعي):)12)ز وة)امل1ح ون)شوة)رقم)

1)حسان)ا رباط

 STE LA PIZZA D›ALADIN
SARL AU

االستثنائي) ا ذام) تبذا) لجمع)

 LA PIZZA ا ذي)انذو )بمور)شركة)

بتاريخ) (،D’ALADIN SARL AU 

ا شركاء) قرر) (،2021 أكت1بر) (10 

ما)ولي):

تصف5ة)ا شركة.

رش5 ) ا س5 ) املصفي) عمة) تبرئة)

س1بات.

باملحكمة) ا وا 1ني) االو اع) تم)

ا تجارية)با رباط)تحت)رقم)125089 

بتاريخ)30)ماي)2022.

159 P

STE H-EL MAADANI
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5

بشريك)قح5 

ا سجل)ا تجاري)رقم):)123469

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

اتخاع) تم) (،2022 أبريل) (11 في) املؤرخ)

ا ورارات)ا تا 5ة):

ا ذن1ان) الى) االجتماعي) املور)  ول)

عمار5) (129 (،2 ا يزو ) متجر) (: ا تالي)

ا يزو )شارع)املواقمة)املح5ط.
 10.000 رفع)راسمال)ا شركة)من)

قع ك) ( درهم) (100.000 الى) درهم)

باص ار)99)سهم)ج و )من)فئة)100 

درهم.

كتابة) ا وا 1ني)  ى) االو اع) تم)

با رباط) ا تجارية) باملحكمة) ا ضبط)

رقم) تحت) (،2022 ماي) (25 بتاريخ)

.124959
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 STE INSENSYA

SARL AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)

بشريك)قاح )

)رأسما ها)وبلغ)100.000.00)درهم

املور)االجتماعي:)14)ز وة)االشذري)

رقم)4)اك ال)ا رباط)

رفع)ا رأسمال)االجتماعي) (
بتاريخ) م اقالت)  بموت�سى)

ا ذامة) الجمذ5ة) إن) (2022 ماي) (09

غير)ا ذادوة)ق )قررت:

اجتماع5ة) حصة) (240 تف1يت)

ا ذمراني) محم ) ا س5 ) طرف) من)

ا س5 ) ا ذبا�سي) صالح) اإلدري�سي)

محم ) ب5ل)ز 5بر.

اجتماع5ة) حصة) (240 تف1يت)

ا ذمراني) محم ) ا س5 ) طرف) من)

ا س5 ) ا ذبا�سي) صالح) اإلدري�سي)

االدري�سي) ا ذمراني) ( ا غالي) س5 ي)

ا ذبا�سي.

تغ5ير)املور)االجتماعي) لشركة)من)

اك ال) (4 رقم) األشذري) ز وة) (14  «

»مكتب) ا تالي) ا ذن1ان) إلى) (« ا رباط)

زاقية)ز وة)ح1دال (A 1 1)عمار5)  رقم)

)ق)ز وة)ا ا اس)حي)ا رياض)ا رباط«.))

ا وا 1ني) لشركة) ا شكل) تغ5ير)

مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة) من)

عات) شركة) إلى) قاح ) بشريك)

مسؤق 5ة)مح قد5.

تصن5ع) ( ا شركة:) نشاط) تغ5ير)

املنت1جات) تص ور) ق) استيراد)

قاملستحضرات)ا تجم5ل5ة.

ج و ) أسا�سي) قضع) ظام) تم)

مرفق)با تذ ول)اعاله.

بكتابة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ا تجارية) املحكمة) ا ضبط)  ى)

تحت) (2022 ماي) (26 بتاريخ) با رباط)

رقم)125026.
ق)هذا)بمثابة)موتطف)ق)ب5ان
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 STE GENERAL RABAT
  SERVICE

)شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)

بشريك)قاح )

تأسيس)شركة
ا 1اح )) ا شريك) قرار) بم1جب)

مسؤق 5ة) عات) شركة) تأسيس) تورر)

تبذا) ذ ك) مح قد5)بشريك)قاح .)ق)

فإنها)تتك1ن)من)ا س5 )عزيز)ادراز.

نشاط)ا شركة:

املكتب5ة) املذ ات) شراء) ق)  ب5ع)

ق)جم5ع)األش5اء)املتذلوة)باملذل1م5ات.

ا شوة) (30 إقامة) ا شركة:) مور)
ا 1ك5لي) احم ) م1الي) ز وة) (8 رقم)

حسان)ا رباط.

. GENERAL(:(ا تسم5ة)ا شركة

.RABAT SERVICE  SARL AU

تاريخ) من) ابت اء) سنة) (99 ( (: م 5)

إح اثها)ا فذلي.
راسمال)) ح د) املال:) رأس)

 1000 على) موسم) درهما) (100.000

حصة)بو5مة)100)درهم) ل1اح 5.)

عزيز) ا س5 ) (: ا ت1ق5ع) ا تس5ير)

ادراز.

تم)اإلو اع)ا وا 1ني)  ى)املحكمة)

ماي) (30 بتاريخ) با رباط) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)160625.
)ق)هذا)بمثابة)موتطف)ق)ب5ان))
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STE F.G BETON
SARL

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5

مسجل) عرفي) عو ) بموت�سى)

ق ) (،2022 مارس) (30 بتاريخ) بسال)

مسؤق 5ة) عات) شركة) تاسيس) تم)

مح قد5.

قب5ع) تصن5ع) (: االجتماعي) ا ه ف)

ا بناء) أعمال) ا بناء،) م1اد) جم5ع)

قأعمال)تنس5ق)الح ائق.
راسمال)ا شركة):)100.000)درهم)

فئة) من) حصة) (1000 الى) موسمة)

100)درهم) لحص1)ا 1اح 5)موسمة)

على)ا شركاء)كا تالي):

كمال)محم )..)400)حصة.
كمال)عب )الخا ق)400)حصة.
كمال) صر)ا  ون)200)حصة.

من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)
قضع) تاريخ) من) أي) ا نهائي) ا تاسيس)

ا سجل)ا تجاري.
الى) وناور) فاتح) من) (: ا سنةاملا 5ة)
31)ديسمبر)من)كل)سنة)ماع ا)ا سنة)

االقلى)تبت ئ)من)تاريخ)ا تسج5ل.
م1الي) حي) زرب5ة) شارع) (: املور)

اسماع5ل)سال.
املسير):)كمال)عب )الخا ق.

ا سجل)ا تجاري)رقم):)36017.
163 P

STE T.D DIOURI
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5

بشريك)قح5 
تاسيس)شركة

بموت�سى)عو )عرفي)بمكناس)و1م)
تاسيس)شركة) تم) (،2022 مارس) (25
بشريك) املح قد5) املسؤق 5ة) عات)

قح5 )مميزاتها)كا تالي):
 STE دو1ري) :)شركة)ت.) ا تسم5ة)

.T.D DIOURI
املختلفة االشغال) (:  ا ه ف)

)أق)ا بناء.
عمار5) مكناس) (: االجتماعي) املور)
ا سالم) تجزئة) (، رقم) شوة) (،5 رقم)

شارع)ا زيت1ن)مرجان)1.
ح د) (: االجتماعي) ا راسمال)
في) االجتماعي) لشركة) راسمال)
 1000 الى) موسمة) درهم) (100.000
100)درهم) حصة)اجتماع5ة)من)فئة)

حر5) و ا)كلها)في)ملك5ة.
(.. ب) ا  و1ري) لخل5فة) ا س5 )

1000)حصة)اجتماع5ة.
ا س5 ) ا شركة) و ور) (: االدار5)
ب.ت.ق.) ل) الحامل) ا  و1ري) لخل5فة)
رقم)PM805339،)مل 5)غير)مح قد5.
ت1ق5ع) رهن) ا شركة) (: ا ت1يوع)
ل) الحامل) ا  و1ري) لخل5فة) ا س5 )

.PM805339(ب.ت.ق.)رقم
تاريخ) من) ابت اء) 99)سنة) (: ( امل 5)

تسج5لها.

باملحكمة) ا وا 1ني) االو اع) تم)

ا تجارية)بمكناس)في)10)ماي)2022،)

ا سجل) قرقم) (1721 رقم) تحت)

ا تجاري)56119.
 لخالصة)قا نشر

164 P

STE  AQUA GROUPE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5

تاسيس)شركة
بموت�سى)عو )عرفي)بمكناس)و1م)

تاسيس)شركة) تم) (،2022 مارس) (11

مميزاتها) املح قد5) املسؤق 5ة) عات)

كا تالي):

 STE(ا تسم5ة):)شركة))أك1ا)كرقب

.AQUA GROUPE

أق) املختلفة) االشغال) (: ا ه ف)

ا بناء.

شارع) مكناس) (: االجتماعي) املور)
االقل) ا طابق) اقامة)شهرزاد) ا نصر،)

رقم)3.

ح د) (: االجتماعي) ا راسمال)
في) االجتماعي) لشركة) راسمال)

 1000 الى) موسمة) درهم) (100.000

100)درهم) حصة)اجتماع5ة)من)فئة)

حر5) و ا)كلها)في)ملك5ة.

(.. ب) ( ا 1مغاري) ا ذباس) ا س5 )

100)حصة)اجتماع5ة.

 300 (.. ب) ( ( زرقال) حم5 ) ا س5 )

حصة)اجتماع5ة.

 300 (.. ب) ( ( زرقال) قح5 ) ا س5 )

حصة)اجتماع5ة.

 150 (.. ب) ( ( زرقال) ادريس) ا س5 )

حصة)اجتماع5ة.

 150 (.. ب) ( ( محم ) ملكي) ا س5 )

حصة)اجتماع5ة.

ا س5 )) ا شركة) و ور) (: االدار5)

ا ذباس)ا 1مغاري))الحامل)ل)ب.ت.ق.)
رقم)D191701،)مل 5)غير)مح قد5.

ت1ق5ع) رهن) ا شركة) (: ا ت1يوع)

ا ذباس)ا 1مغاري))الحامل)ل)ب.ت.ق.)
.D191701(رقم

تاريخ) من) ابت اء) 99)سنة) (: ( امل 5)

تسج5لها.
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األرباح) من) (%5 توتطع) (: األرباح)

ا وا 1ني) االحت5اط) صن قق)  فائ 5)

حسب)) ا شركاء) على) ا فائض) قي1زع)

قاح ) اململ1كة) كل) الحصص) ع د)

منهم.

باملحكمة) ا وا 1ني) االو اع) تم)

ا تجارية)بمكناس)في)11)ماي)2022،)

ا سجل) قرقم) (1739 رقم) تحت)

ا تجاري)56133.
 لخالصة)قا نشر

165 P

STE  MENCHOUF DRISS
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5

يشريك)قح5 

راسما ها):)100.000)درهم

مورها)االجتماعي):)مكناي)655 

رياض)ت1الل)1)ت1الل

ا سجل)ا تجاري)رقم):)29455

 ت5جة)قفا5)ا شريك)ا 1ح5 
)ا س5 )منش1ف)ادريس

اقرار)شركاء)ج د
اعاد5)ت1زيع)راسمال)ا شركة،)
تح1يل)ا شكل)ا وا 1ني،)تذ5ين)

مسير)ج و ) لشركة)قتغ5ير)ا نظام)
االسا�سي) لشركة

ا ذام) الجمع) محضر) بموت�سى)

غير)ا ذادي) لشركاء)بتاريخ)26)أبريل)

ادريس«)) »منش1ف) 2022،) شركة)

STE MENCHOUF DRISS)تورر)كما)

ولي):

اقرار)شركاء)ج د) لشركة)حسب)

ا شريك) قفا5) االراته،) ت5جة) رسم)

ا 1ح5 )منش1ف)ادريس)و1م)9)مارس)

بتاريخ) ا 1فا5) شهاد5) حسب) (،2021

28)و1 15)2021.

ا شركة) راسمال) ت1زيع) اعاد5)

 ت5جة)اقرار)شركاء)ج د)حسب)رسم)

االراته.

ا وا 1ني) لشركة) ا شكل) تح1يل)

املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة) من)

عات) شركة) الى) قح5 ) بشريك)

املسؤق 5ة)املح قد5.

هباج) فت5حة) ا س5 5) تذ5ين)

 D519891 رقم) ل.ب.ت.ق.) الحاملة)

غير) مل 5) ج و 5) لشركة) مسير5)

مح قد5.

االسا�سي) ا نظام) بن1د) تغ5ير)

بهذه) عالقة) ا تي) ها)  لشركة)

 96-5 رقم) )طبوا) وا 1ن) ا تغ5يرات)

 ظهير)13)فبراور)1997).

بكتابة) ا وا 1ني) االو اع) تم)

ا تجارية) املحكمة) ا ضبط)  ى)

بمكناس)بتاريخ)18)ماي)2022،)تحت)
ا تجاري) ا سجل) قرقم) (1841 رقم)

.29455
 لخالصة)قا نشر

166 P

STE OUINERS
SARL AU

تصف5ة)ا شركة
بم1جب)عو )عرفي)مؤرخ)با رباط)

بتاريخ)28)فبراور)2022،)تمت)تصف5ة)

عات) شركة) (،OUINERS ا شركة)

قح5 ،) بشريك) مح قد5) مسؤق 5ة)

شارع) (45 (: ه1) االجتماعي) مورها)

فرنسا)شةق)رقم)8)اك ال)ا رباط.

قق )تم)تذ5ين)ا س5 )حاتم)صراخ)

مسؤقل)عن)تصف5ة)ا شركة.

بكتابة) ا وا 1ني) االو اع) تم)

ا تجارية) املحكمة) ا ضبط)  ى)

تحت) (،2022 أبريل) (12 في) با رباط)
123726،)رقم)ا سجل)ا تجاري) رقم)

.152597
االمضاء

167 P

 STE BENHAMMOU TAHA

MAITRE TRAITEUR
SARL

بم1جب)عو )عرفي)مؤرخ)با رباط)

ا شركاء) قرر) (،2021 ماي) (24 بتاريخ)

ا ساد5):)

مرم1ش،) و1سف) ا فهمي،) أمين) (

محم )بن)حم1)قهشام)ا ب قي.

ا شركة) ا تصف5ة) تمت)

 BENHAMMOU TAHA MAITRE

عات) شركة) (،TRAITEUR SARL

مسؤق 5ة)مح قد5،)مورها)االجتماعي)

ه1):)عمار5)11)مكتب)5)ا طابق)ا ثاني)

ضاوة)ع1ا)أك ال)ا رباط.

قق )تم)تذ5ين)ا س5 )امين)ا فهمي)

مسؤقل)عن)ا تصف5ة.

اعطاء)ا ت1ك5ل) لمصطفى.

التمام) ا صالح5ات) قكامل)

اجراءات)ا تصف5ة.

تصف5ة)ا نهائ5ة) لشركة.

ا وا 1ني) لشركة) االو اع) تم)

املحكمة) ا ضبط)  ى) بكتابة)

ديسمبر) (9 بتاريخ) با رباط) ا تجارية)

2021،)تحت)رقم)11164.
موتطف)قص )االشهار

168 P

 STE LEVEL SECURITY

SERVICE L2S
SARL AU

تاسيس)شركة
 9 بتاريخ) عرفي) عو ) بموت�سى)

شركة) تاسيس) تم) ( (،2022 ماي)

بالخصائص)ا تا 5ة):

 STE LEVEL SECURITY(:(ا تسم5ة

.SERVICE L2S

ا سن وك) اعمال) تس5ير) (: ا ه ف)

ف5ما)وخص)ا 1ح ات)ا سكن5ة.

قعم1ما)جم5ع)ا ذمل5ات)ا تجارية)

ا تي) قا ذوارية) قا صناع5ة) قاال 5ة)

مباشر5) ( غير) اق) مباشر5) عالقة)  ها)

جم5ع) قكذا) االجتماعي،) ا غرض) مع)

عالقة) اق) ها) املشابهة) االغراض)

بتط1ير)ا شركة.

 99 في) ا شركة) م 5) تح د) (: امل 5)

سنة.

راسمال) وو ر) (: ا شركة) راسمال)

موسمة) درهم) (100.000 ب) ا شركة)

بو5مة) اجتماع5ة) حصة) (1000 الى)

على) موسمة) درهم) لحصة) (100

ا شكل)ا تالي):

 1000 سذ5 ) ا صادقي) ا س5 )
حصة.

(،30 عمار5) (: االجتماعي) مورها)
احم ) م1الي) ز وة) (،8 رقم) شوة)

 1ك5لي)حسان)ا رباط.
ا شركة) و ور) (: ا شركة) ادار5)
م ور)قاح )اق)اكثر)من)بين)ا شركاء)اق)
خارجا)عنهم)يذ5ن1)ن)باغلب5ة)اص1ات)
ا شركاء)قحا 5ا)يذتبر)ا س5 )ا صادقي)
سذ5 ،)مسير)ا 1ح5 ) لشركة)قع ك)

مل 5)غير)مح قد5.
االمضاء)االجتماعي):)تذتبر)ا شركة)
وخص) ف5ما) قجه)صح5ح) على) ملزمة)
بت1ق5ع) قاال تزامات) ا ذو1د) كافة)

ا س5 )ا صادقي)سذ5 .
ا سنة)االجتماع5ة):)تبت ئ)ا سنة)
نهاوة) الى) وناور) فاتح) من) االجتماع5ة)

شهر)ديسمبر)من)كل)سنة.
تبت ئ) االقلى) ا سنة) باستثناء)
ا نهائي) لشركة) ا تاسيس) تاريخ) من)

قتنتهي)في)31)ديسمبر.
من) (5% ب) وحتفظ) (: االرباح)
االحت5اطي) ا رص5 ) النشاء) االرباح)
من) (1/10 بل1غ) ح قد) الى) ا وا 1ني)

راسمال)ا شركة.
كتابة) ا وا 1ني)  ى) االو اع) تم)
با رباط) ا تجارية) باملحكمة) ا ضبط)
رقم) تحت) (،2022 ماي) (10 بتاريخ)
ا تجاري) ا سجل) ق3323،) (124464

رقم)160073.
 لنشر)قا ب5ان

169 P

EL MALLOUKI BROTHERS
SARL

املسجل) ا ذرفي) ا ذو ) بموت�سى)
تأسيس) تم) (،2022 مارس) ( (3 بتاريخ)

شركة)تحمل)الخصائص)ا تا 5ة):
 EL MALLOUKI (: ا تسم5ة)

.BROTHERS
.SARL(:(ا شكل)ا وا 1ني

ا ه ف)االجتماعي):
موهى.

رأسمال)ا شركة):)100.000)درهم)
فئة) من) حصة) (1000 إلى) موسمة)

100)درهم) لحصة.
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تجزئة) (01 رقم) (: االجتماعي) املور)
مبرقكة)رقم)02)ا صخيرات.

:)تم)تذ5ين)ا س5 )املل1كي) ا تس5ير)
محم )قا س5 )املل1كي)أشرف)قا س5 )

املل1كي)ق 5 )كمسيرقن) شركة.
ا تجاري) با سجل) تو55 ) تم)
باملحكمة)االبت ائ5ة)بتمار5)تحت)رقم)

136409)بتاريخ)30)ماي)2022.
170 P

COMPANY 
OF DEVELOPMENT 

OF AFRICA PROJECTS
SARL AU

أقالد)مطاع)ز وة)سهل)مل1ية)قطاع)1 
رقم)611)ا طابق)األقل)تمار5

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
136389

في) مؤرخ) م1ثق) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (،2022 ماي) (6

األسا�سي) شركة)باملميزات)ا تا 5ة):
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) املح قد5) املسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) (: ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) االقتضاء)
 COMPANY OF DEVELOPMENT

.OF AFRICA PROJECTS
غرض)ا شركة)بإوجاز):)بناء)ا طرق)

قا سكك)الح و وة.
أقالد) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
1)رقم) مطاع)ز وة)سهل)مل1ية)قطاع)

611)ا طابق)األقل)تمار5.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ)رأسمال)ا شركة)

درهم،)موسم)كا تالي):
 1000 ا وسط5ط) محم ) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )محم )ا وسط5ط)قعن1ا ه)
إقامة) ا شادلي) الحسن) اب) شارع) (:

ا هناء،)ا طابق)7)شوة)19)طنجة.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قم1اطن)مسيري)ا شركة):

ا س5 )محم )ا وسط5ط)قعن1ا ه:
إقامة) ا شادلي) الحسن) اب) شارع)

ا هناء،)ا طابق)7)شوة)19)طنجة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (16 بتاريخ) بتمار5) االبت ائ5ة)

2022،)تحت)رقم)8195.
171 P

BERR GSM
SARL AU

بتمار5) مؤرخ) محضر) بموت�سى)
تغ5ير) تم) (،2022 أبريل) (21 بتاريخ)

بذض)ق1ا ين)ا شركة)قح د)ما)ولي):
قا تي) كاملة) ا شركة) حصص) ب5ع)
تو ر)ب)1000)حصة)بمبلغ)100.000 
ا س5 5)برا�سي)هن ) درهم)من)طرف)

إلى)ا س5 5)جهان)غزال.
برا�سي) ا س5 5) قاستوا ة) ابراء)
قتذ5ين) ا شركة) تس5ير) من) هن )
ا س5 5)جهان)غزال)كمسير5)قح5 5.

تغ5ير)مور)ا شركة)املحل)ا تجاري)
املور) إلى) تمار5) الخير) 158)مرس) رقم)
 199 رقم) ا تجاري) املحل) الج و )
ا ذمار5)09)مجم1عة)01)إقامة)ج1اد)

عين)عت5ق)تمار5.
إلى) األم1ال) تح1يل) نشاط) إضافة)

ه ف)ا شركة.
ا شركة)من)طرف) ت ار) (: ا تس5ير)
ا س5 5)جهان)غزال)مل 5)غير)مح قد5.
بكتابة) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)
بتاريخ) االبت ائ5ة) باملحكمة) ا ضبط)

31)ماي)2022،)تحت)رقم)8221.
172 P

STE LA FERMIERE
SARL AU

تك1ين)شركة)مح قد5)املسؤق 5ة)
عات)ا شريك)ا 1ح5 

بتمار5) مؤرخ) محضر) بموت�سى)
قضع) تم) (،2022 ماي) (12 بتاريخ)
مح قد5) األساس5ة) شركة) ا و1ا ين)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) املسؤق 5ة)

باملميزات)ا تا 5ة):

ا ه ف):)محلبة.

املت1اج ) تجاري) محل) (: املور)
ا ل5م1ن) إقامة) ا فرقان) بشارع)

 4 رقم) تجاري) محل) (1179 ا ذمار5)

ا 1فاق،)تمار5.
ق ره) بما) ح د) (: املال) راس)

100.000)درهم.

ا شركة)من)طرف) ت ار) (: ا تس5ير)

غير) مل 5) تفتري) منى) كاونة) ا س5 5)

مح قد5.

بكتابة) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)

بتمار5) االبت ائ5ة) باملحكمة) ا ضبط)
ا سجل) رقم) (،2022 ماي) (27 بتاريخ)

ا تجاري)136395.
رقم)اإلو اع)ا وا 1ني):))8199.

173 P

STE AUTO SERVICES PIDO
SARL

بتمار5) املؤرخ) املحضر) بموت�سى)

بتاريخ)9)ماي)2022،)تم)تغ5ير)بذض)

ق1ا ين)ا شركة)قح د)ما)ولي):

ا شركة) ملحوة) تأسيس) تم)

24)حي)ا 1رد5)كيش) با ذن1ان)ا تالي):)

ا 1داوة)تمار5.

إضافة)نشاط):)مكا 5ك)عام.

بكتابة) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)

بتمار5) االبت ائ5ة) باملحكمة) ا ضبط)
ا سجل) رقم) (،2022 ماي) (27 بتاريخ)

ا تجاري)129451،)تحت)رقم)اإلو اع)

.8201

174 P

STE GOOD PNEUS GUICHE
SARL

بتمار5) املؤرخ) املحضر) بموت�سى)

بتاريخ)9)ماي)2022،)تم)تغ5ير)بذض)

ق1ا ين)ا شركة)قح د)ما)ولي):

تم)تغ5ير)مور)ا شركة)من)عن1ان)

: 24)حي)ا 1رد5)كيش)ا 1داوة)تمار5.
 189 رقم) (: الج و ) ا ذن1ان) إلى)

03)تجزئة)رياض)أقالد)مطاع) سكت1ر)

تمار5.

بكتابة) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)
بتمار5) االبت ائ5ة) باملحكمة) ا ضبط)

بتاريخ)27)ماي)2022.
(،123605 ا تجاري) ا سجل) رقم)

تحت)رقم)اإلو اع)8200.
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KOSMO PHARM K P H
AU

 AU CAPITAL DE 25.800.000
MAD

 SIEGE SOCIAL : 272
 LOTISSEMENT LINA RUE 5,

SIDI MAAROUF - CASABLANCA
RC CASABLANCA N° 89005

بم1جب)ت اقالت)الجمذ5ة)ا ذامة)
غير)ا ذادوة)قا ذادوة)بتاريخ)31)وناور)

2022،)قرر):
استوا ة)املسيرون)ا تا 5ين):

ا س5 )س5 ي)عز)ا  ون)كردقدي)
ك1اللي.

ا س5 5)ف1زية)غس1س.
COSMETICS & PARA- شركة)

.PHARMACEUTICS COPAPH
مجلس) في) ج د) كأعضاء) تذ5ين)
املنته5ة) (01 قاح 5) سنة) مل 5) اإلدار5)
ا ذادوة) ا ذامة) الجمذ5ة) انذواد) إثر)
ا سنة) حساب) في) امل ع51) لبث)
(،2022 31)ديسمبر) املا 5ة)املنته5ة)قي)

األشخاص)ا تالي)عكرهم):
ا س5 )منصف)ابن)الخ5اط)زكاري)
مو5م) (1970 وناور) (28 بتاريخ) امل1 1د)
ا  ار) ا فا) ا تن1ب) ز وة) (8 رقم) ب)
ا تذريف)) قالحامل) بطاقة) ا ب5ضاء،)

.A320122(ا 1طن5ة)رقم
ا س5 )س5 ي)عز)ا  ون)كردقدي)
و1 15) (17 بتاريخ) امل1 1د) ك1اللي،)
 109 طريق) مركز) ب) مو5م) (،1947
قالحامل) ا ب5ضاء،) ا  ار) ب1سك1ر5)
رقم) ا 1طن5ة) ا تذريف)  بطاقة)

.A203044
امل1 1د5) جس1س،) ف1زية) ا س5 5)
بتاريخ)18)وناور)1951،)مو5مة)بطريق)
ا ب5ضاء) ا  ار) ب1سك1ر5) مركز) (109
ا 1طن5ة) ا تذريف) قالحاملة) بطاقة)

رقم)203134.
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امل1 1د5) بنلمل5ح،) غزالن) ا س5 5)
املو5مة) (،1971 أغسطس) (21 بتاريخ)
ا  ار) ا فا) ا تن1ب) ز وة) (8 رقم) ب)
ا ب5ضاء،)قالحاملة) لبطاقة)ا 1طن5ة)

.M217411(لتذريف)ا 1طن5ة)رقم 
املو5م) تازي،) علي) محم ) ا س5 )
 LES CHALETS  3011 ا طريق) ب)
ف5ال) (،DE BOUSKOURA 3011
قالحامل) بطاقة) ب1سك1ر5) (،10 رقم)

.BE480551(ا تذريف)ا 1طن5ة)رقم
إعاد5)ص5اغة)ا نظام)األسا�سي.

مجلس) اجتماع) محضر) بم1جب)
(،2022 ديسمبر) (31 بتاريخ) اإلدار5)

قرر):
استوا ة)ا س5 )س5 ي)عز)ا  ون)
كردقدي)من)مهامه)كرئيس)م ور)عام)
في)ا شركة،)قتذ5ين)بصفة)رئيس)م ور)
قم ور) كرئيس) قتذ5ينه) ج و ) عام)

تنف5ذي)ج و )ملا)ولي):
الخ5اط) ابن) منصف) ا س5 )
زكاري،)امل1 1د)بتاريخ)28)وناور)1970،)
مو5م)ب)رقم)8)ز وة)ا تن1ب)ا فا)ا  ار)
ا تذريف) قالحامل) بطاقة) ا ب5ضاء)

.A320122(ا 1طن5ة)رقم
ا وا 1ني) لمحضر) اإلو اع) تم)
ا ضبط) بكتابة) أعاله) إ 5ه) املشار)
ا ب5ضاء) ( با  ار) ا تجارية) باملحكمة)
رقم) تحت) (،2022 فبراور) (25 بتاريخ)

.814505
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ECO MOR
SARL

مورها)االجتماعي):)ا  ار)ا ب5ضاء)8 
ز وة)علي)عب )ا رزاق)إقامة)املام1ن
ا رأسمال)االجتماعي):)100.000 

درهم
RC : 386117

حصص) ب5ع) عو ) بم1جب)
األستاع5) ب و1ان) م1ثق) اجتماع5ة)
با  ار) محرر) ا طايع) بنمل5ح) م1 5ة)
 2021 أكت1بر) (25 بتاريخ) ا ب5ضاء)
 8 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) مسجل)

 1فمبر)2021.
.RE : 68522/2021

بب5ع) بركاني) حسن) ا س5 ) قام)

ا تي) االجتماع5ة) الحصص) جم5ع)

ومتلكها)في)ا شركة):

ECO MOR SARL)أي)510)حصة)

اجتماع5ة) فائ 5)ا س5 )كريم)زاهر.

بم1جب)هذا)ا تذ ول)تم)تغ5ير)ما)

ولي):

رأسمال) (: االجتماع5ة) الحصص)

ا شركة.

حصة) (1000 زاهر) كريم) ا س5 )

اجتماع5ة.

املجم1ع):)1000)حصة)اجتماع5ة.

ب و1ان) م1ثق) عو ) بم1جب)

ا طايع،) بنمل5ح) م1 5ة) األستاع5)

ا 1ح5 )محرر) ا شريك) وتضمن)قرار)

11) 1فمبر) بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار)

24) 1فمبر) بتاريخ) مسجل) (،2021

.2021

 RE:72400 OR:54971/2021

تم) ق ) (،DV:2021229051116

تورير)ما)ولي):

املصادقة)على)عو )ب5ع)الحصص)

االجتماع5ة)املذك1ر5)أعاله.

ا س5 )حسن)بركاني)من) استوا ة)

قظ5فته)كمسير.

ا وا 1ني) لشركة) ا شكل) تغ5ير)

املسؤق 5ة) عات) شركة) أصبح) ا ذي)

املح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 .

تغ5ير)املور)االجتماعي) لشركة)إلى)

إقامة) يز) املحم وة) (: ا تالي) ا ذن1ان)

األقل) ا طابق) (A ا ذمار5) (4 قرش5 )

شوة)رقم)3.

تغ5ير)غرض)ا شركة.

األسا�سي) ا نظام) ص5اغة) إعاد5)

 لشركة.

مسير) زاهر) كريم) ا س5 ) تسم5ة)

قح5 ) لشركة.

قق )تم)اإلو اع)ا وا 1ني)باملحكمة)

17)مارس) بتاريخ) باملحم وة) ا تجارية)

2022،)تحت)رقم)546.
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مزار)أقدوت)قاستشارات
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
رأسما ها):)6.441.500)درهم

مورها)االجتماعي):)زاقية)شارع)عب )امل1من)قز وة)
كالف1ن،)ا  ار)ا ب5ضاء

BEYOND BELIEVERS
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)عات)شريك)قح5 
بموت�سى)عو )عرفي)مؤرخ)بم ونة)
(،2022 ماي) (5 بتاريخ) ا ب5ضاء) ا  ار)
املسؤق 5ة) عات) شركة) تأسيس) تم)
ا تا 5ة) الخصائص) عات) املح قد5)

عات)شريك)قح5 ):
 BEYOND (: ا تسم5ة)

.BELIEVERS
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
شريك) عات) املح قد5) املسؤق 5ة)

قح5 .
ا ه ف):)ته ف)ا شركة)في)املغرب)

كما)وف)الخارج)إلى):
املشاركات) أسهم) قإدار5) ح5از5)
االستثمارات) أق) املا 5ة) األقراق) أق)
مكافئ) أي)ضمان) أق) ا وابلة) لتح1يل)
في)شركة)قاح 5)أق)أكثر)به ف)مراقبتها)
مباشر،) غير) أق) مباشر) بشكل) س1اء)
أخرى،) أطراف) مع) أق) بمفردها) س1اء)
ج و 5) شركات) إنشاء) طريق) عن)
اكتتاب أق) رعاوة) أق) مساهمة)  أق)
 )أق)شراء)أقراق)ما 5ة)أق)حو1ق)شركة
)أق)اال  ماج)أق)ا تحا ف)أق)املشاركة.
من) إدارية) ه5ئة) أي) في) املشاركة)

ا شركات)املذك1ر5.
نشاط) أي) ا شركة)  يها) أن) كما)
تجاري)وتذلق)بخ مة)ا شركات)قعلى)
املنصات) إدار5) الخص1ص) قجه)

ا رقم5ة.
ا ذمل5ات) كل) عامة) قبصفة)
ا تجارية،)ا صناع5ة،)املا 5ة)املنو1 ة)
أق)ا ثابتة)ا تي) ها)صلة)مباشر5)أق)غير)
أق) أعاله) املذ د5) باأله اف) مباشر5)
ا تي)من)شأنها)تط1ير)قتنم5ة)ا شركة.
م 5)ا شركة):)99)سنة)ابت اء)من)

تاريخ)تسج5لها)با سجل)ا تجاري.
س1م5ة،) ز وة) (: االجتماعي) املور)
3،)ا طابق)الخامس،) عمار5)شهر)زاد)

ا رقم)22،)ا  ار)ا ب5ضاء.

في) مح د) (: االجتماعي) ا راسمال)
 100 إلى) موسم) درهم) (10.000 مبلغ)
درهم) لحصة) (100 فئة) من) حصة)
با كامل)من)طرف) ا 1اح 5)م ف1عة)
 BEYONS شركة) ا 1ح5 ) ا شريك)

.BELIEVERS
فاتح) من) تبت ئ) (: املا 5ة) ا سنة)
كل) من) ديسمبر) (31 في) قتنتهي) وناور)

سنة.
قمل 5) ا شركة) ستسير) (: ا تس5ير)

غير)مح د5،)من)طرف)ا ساد5):
الجنس5ة) مغرب5ة) بنذباد) مريم)
 1991 11) 1فمبر) و1م) مزداد5)
بفرلي) بإقامة) مو5مة) بمراكش،)
رقم) شوة) (،2 طابق) ا  رج،) هاقس،)
قحاملة) ب1ز 5وة) املنص1رية،) (،15

.EE496769(لبطاقة)ا 1طن5ة)رقم 
الجنس5ة) مغربي) ب اع،) سف5ان)
با  ار) (1983 وناور) (4 و1م) مزداد)
كليزي) ز وة) (18 ب) مو5م) ا ب5ضاء،)
قحامل) ا ب5ضاء) ا  ار) ا 1ازيس،)

.BK219800(لبطاقة)ا 1طن5ة)رقم 
اإلو اع)ا وا 1ني)قا تسج5ل.

قتسج5ل) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا شركة)  ى)املحكمة)ا تجارية)مل ونة)
ا  ار)ا ب5ضاء)بتاريخ)30)ماي)2022،)
ا تجاري) با سجل) سجلت) ح5ث)

 نفس)امل ونة)تحت)رقم)544569.
بموت�سى)موتطف)قب5ان
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 SOCIETE SAIDI LOISIRS ET
EQUITATION

 SARL
AU CAPITAL  DE : 100.000 DHS

 Siège Social : TAOURIRT, DR
 ,ACHORIYINE EL AIOUN

R.C : 1509 N° IF : 52463104
تأســيــس)ا شـــركة

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
قضع) تم) (،2022 أبريل) (12 بتاريخ)
 SAIDI ) شركة) األسا�سي) ا وا 1ن)
LOISIRS ET EQUITATION))شركة)
تتمثل) املح قد5) املسؤق 5ة) عات)

مميزاتها)في)ما)ولي):
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 SAIDI LOISIRS(:(تسم5ة)ا شركة
ET EQUITATION)ش)د)م)م.

غرض)ا شركة):
مطذم.

خمسة) من) أقل) يشغل) موهى)
أشخاص.

ترقيض)الخ5ل.
لخضر)سذ5 ي) ا س5 ) (: ا شركاء)

قا س5 5)ا زهر5)سذ5 ي.
عاش1ريين) دقار) (: ا شركة) مور)

( ا ذ15ن،)تاقريرت.)
مبلغ) ح د) (: ا شركة) مال) رأس)
رأسما ها))في)100.000)درهم)موسمة)
100)درهم) 1.000)حصة)من)فئة) إلى)

الحصة)ا 1اح 5))موسمة)كما)ولي):
 500 سذ5 ي) لخضر) ا س5 )

حصة.
 500 سذ5 ي) ا زهر5) ا س5 5)

حصة.
من) ا شركة) تس5ير) وتم) (: ا تس5ير)

طرف:)ا س5 )لخضر)سذ5 ي.
كتابة) ا وا 1ني)  ى) اإلو اع) تم) (
االبت ائ5ة) باملحكمة) ا ضبط)
بتاقريرت))بتاريخ)))15) 1فمبر)2022،)

تحت)رقم)90/2022.
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 COMPLEXE LA PERLE
NOIRE

SARL AU
Au Capital de 100.000 DHS

 Siège social : TAOURIRT, ZONE
INDUSTRIELLE N° 61

R.C : 1507 N° IF : 52434012
تأســيــس)ا شـــركة

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تم) (،2022 وناور) (20 بتاريخ)
) شركة)) األسا�سي) ا وا 1ن) قضع)
  COMPLEXE LA PERLE NOIRE
من) املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
في) مميزاتها) تتمثل) ا 1ح5 ) ا شريك)

ما)ولي):
 COMPLEXE ( (: ا شركة) تسم5ة)
LA PERLE NOIRE)))ش)د)م)م)عات)

شريك)قح5 .

غرض)ا شركة):
مطذم.

مم1ن)حفالت.
منتزه) لذب.

ا شركاء):)ا س5 )زرقالي)محم .
ا حي) (61 ا رقم) (: ا شركة) مور)

ا صناعي)تاقريرت.
مبلغ) ح د) ا شركة:) مال) رأس)
رأسما ها))في))100.000))درهم)موسمة)
100)درهم) 1.000)حصة)من)فئة) إلى)

الحصة)ا 1اح 5))موسمة)كما)ولي):
ا س5 )زرقالي)محم )1000)حصة.
من) ا شركة) تس5ير) وتم) (: ا تس5ير)

طرف)ا س5 )زرقالي)محم .
)  ى) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
االبت ائ5ة) باملحكمة) ا ضبط) كتابة)
 2022 ماي) (16 ( بتاريخ) ( بتاقريرت)

تحت)رقم)80/2022.
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FLAP TOURS
SARL AU

رأسما ها):)100.000)درهم
سجل)تجاري):)160281

تمت) (،2022 مارس) (22 بتاريخ)
األسا�سي) شركة) ا نظام) ص5اغة)
شركة) (،FLAP TOURS SARL AU
ا شريك) عات) املسؤق 5ة) مح قد5)
درهم،) (100.000 رأسما ها) ا 1ح5 ن)
 48.03 مورها)االجتماعي)املكتب)رقم)
شارع)فال)ق  )عمير)شوة)01)أك ال،)

ا رباط.
امل1ض1ع):)ا نول)ا س5احي.

ا شريك)ا 1ح5 .
مغربي) ا هباري) اسماع5ل) ا س5 )
الجنس5ة)املزداد)با رباط)في)18)فبراور)
ا 1طن5ة) الحامل) لبطاقة) (،1988
م1الي) بحي) ا واطن) (،ZT25621

اسماع5ل)قطاع)02)رقم)690)سال.
غير) مل 5) ا شركة) تس5ير) ف1ض)

مح قد5) لس5 )اسماع5ل)ا هباري.
با سجل) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
االبت ائ5ة) املحكمة) ا تجاري)  ى)
بتاريخ)17)ماي)2022،)رقم)124709 

با رباط.
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AFERKAT WIND FARM

RC : 3677

 48Bd HASSAN II BENSLIMANE

MAROC

بتاريخ) املؤرخ) املحضر) بم1جب)

شركة) شركاء) قرر) (،2022 مارس) (10

AFERKAT WIND FARM)ما)ولي):

ا شريك) تف1يت) على) املصادقة)

ا شركة) صالح) في) لحصة) ا 1ح5 )

ريفيرقس) كريستينا) باقال) ا س5 5)

بيروز.

الج و ) األسا�سي) ا نظام) اعتماد)

 لشركة.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

االبت ائ5ة)بن)سل5مان)بتاريخ)17)ماي)

2022،)تحت)ا رقم)267.
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AFERKAT WIND FARM

RC : 3677

 48Bd HASSAN II BENSLIMANE

MAROC

بتاريخ) املؤرخ) املحضر) بم1جب)

شركة) شركاء) قرر) (،2022 مارس) (10

 AFERKAT WIND FARM SARL AU

ا ورارات)ا تا 5ة):

ا شريك) تف1يت) على) املصادقة)

ا شركة) الحصص) لجم5ع) ا 1ح5 )

 ENEL GREEN POWER  صالح)

.MOROCCO

املسير) استوا ة) على) املصادقة)

قإ ريكي) توي) محم ) قتذ5ين) الحالي)

دي) 15ن) ب1نس) ال 1) ك1ري1) مات5اس)

أتريا)كم سيرون)مشاركين.

الج و ) األسا�سي) ا نظام) اعتماد)

 لشركة.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

االبت ائ5ة)بن)سل5مان)بتاريخ)17)ماي)

2022،)تحت)ا رقم)266.
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MAJDALINE HOLDING

SA

 SIEGE SOCIAL : 200 BD

GHANDI, CASABLANCA

RC : 134217

في) ا ذادي) ا ذام) الجمع) على) بناء)

19)أبريل)2021،)تورر)ما)ولي):

ا س5 5) استوا ة) على) مصادقة)

ع1اف)حكم)من)منصبها)م ور5.

ا ب5ض،) سار5) ا س5 5) تذ5ين)

ا س5 )مه ي)طاهري)ج1طي)حساني)

إوماني)أعضاء)بمجلس) ثريا) قا س5 5)

اإلدار5.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

بتاريخ) ا ب5ضاء) ( با  ار) ا تجارية)

29)أبريل)2022،)تحت)رقم)823053.
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EVA MAROC SOLUTIONS

SARL AU

 SIEGE SOCIAL : 46 AVENUE

 OKBA APPARTEMENT N°2

AGDAL - RABAT

 IMMATRICULEE  AU REGISTRE

 DU COMMERCE DE RABAT

SOUS LE N° 138425

ا شريك) قرار) محضر) بم1جب)

(،2021 ديسمبر) (21 بتاريخ) ا 1ح5 )

تورر)ما)ولي):

الحم5 ) عب ) ا س5 ون) ب5ع) إقرار)

ج1تي) ا ذمراني) قعلي) ا  هماني)

في) وملك1نها) ا تي) الحصص) لجم5ع)

.EVA(ا شركة) صالح)مجم1عة

األسا�سي) ا نظام) على) تذ والت)

 لشركة.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (25 بتاريخ) با رباط) ا تجارية)

2022،)تحت)رقم)124981.

185 P
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UNISYSTEM GROUP
SA

 SIEGE SOCIAL : 200 BD
GHANDI CASABLANCA

RC : 134217
ا ذام) الجمع) م اقالت) على) بناء)
سبتمبر) (13 في) املنذو ) االستثنائي)

2021،)تورر):
 UNISYSTEM فرع) اغالق)
 PLATEAU V 14 GROUP)ا كائن)في)
 TECHNOPARK RS 114 CT 1029
ا  ار) (،ROUTE DE NOUACEUR

ا ب5ضاء.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

23)ماي)2022،)تحت)رقم)824924.
186 P

COLOMBUS 1
  STE DE PLACEMENT

COLLECTIF EN CAPITAL
 AU CAPITAL DE 300.010.000

DHS
 SIEGE SOCIAL M 122,

 BOULEVARD D’ANFA 20100
CASABLANCA MAROC

AVIS DE CONSTITUTION
بتاريخ) مؤرخ) عرفي) عو ) بم1جب)
شركة) تأسيس) تم) (،2022 أبريل) (28
في) رأسمال،) في) جماعي) استثمار)
مع) مح قد5،) مساهمة) شركة) شكل)

الخصائص)ا تا 5ة):
ا تسم5ة):)ك1 1مب1س)1.

ا ذي) األقلي) املبلغ) (: املال) رأس)
ه1) ا شركة) جمذه) تأسيس) تم)
إلى) موسمة) درهم) (300.010.000
درهم) (10.000 بو5مة) سهم) (30.001
سيتم) ا تي) األسهم) تمثل) منها،)  كل)
ا شركة) بها) تأسيس) االكتتاب)

مساهمات) و وة.
أ فا،) شارع) (122 (: ا رئي�سي) املور)

20100)ا  ار)ا ب5ضاء،)املغرب.
إلى) وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)

31)ديسمبر)من)كل)عام.

ا غرض):)ا غرض)ا 1ح5 ) لشركة)
ه1)نشاط) رأس)املال)االستثماري.

 10 ب) ا شركة) م 5) تح د) (: امل 5)
ا سجل) في) ق5 ها) تاريخ) من) سن1ات)

ا تجاري.
بناء)على)قرارات)محضر)االجتماع)
 28 بتاريخ) األقل) ا تأسي�سي) ا ذام)
أبريل)2022،)تورر)تذ5ين)م ورين)مل 5)
ا سالم) عب ) ا س5 ) (: سن1ات) ست)
عباب1،)ا س5 )محم ) اسيت،)قشركة)

.RED MED PRIVATE EQUITY
بناء)على)قرارات)محضر)م اقالت)
ا س5 ) تذ5ين) تورر) اإلدار5،) مجلس)
ملجلس) رئيسا) عباب1) ا سالم) عب )
 RED MED شركة) قتذ5ين) اإلدار5)
PRIVATE EQUITY)في)منصب)امل ور)

ا ذام.
ا سجل) في) ا شركة) تسج5ل) تم)
ا تجاري) ل ار)ا ب5ضاء)بتاريخ)30)ماي)

2022،)تحت)رقم)544769.
187 P

PME CROISSANCE
 STE AU CAPITAL RISQUE

 AYANT LA FORME DE STE
ANONYME

 SIEGE SOCIAL : ANGLE RUE
 AHMED CHARCI ET RUE ALI

 ABDERRAZAK RESIDENCE LES
CHAMPS

 D’ANFA D, QUARTIER RACINE -
CASABLANCA
RC : 262313

ا ذام) الجمع) قرارات) على) بناء)
أبريل) (11 بتاريخ) االستثنائي) لشركة)

2022،)تورر)ما)ولي):
تم و )م 5)ا شركة،)املورر)مب ئ5ا)
و1 15) (25 إلى) (2022 و1 15) (25 في)

.2023
ا نظام) من) (5 املاد5) قتذ ول)

األسا�سي) لشركة)قفوا) ذ ك.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
بتاريخ) ا ب5ضاء،) با  ار) ا تجارية)

20)ماي)2022،)تحت)رقم)824567.
188 P

INSTITUT PRIVE SUMER
SARL

4 RUE MABILLON QUARTIER 

VAL FLEURI, CASABLANCA

ا سجل)ا تجاري):)420681

ا ذام) الجمع) محضر) على) بناء)

(،2022 أبريل) (24 بتاريخ) االستثنائي)

قرر)شركاء)ا شركة)ما)ولي):

ساكم) كريم) ا س5 ون) استوا ة)

منصبيهما) من) هللا) عب ) قاإلدري�سي)

كمسيرون) لشركة.

الج و ) االسا�سي) ا وا 1ن) تذ ول)

 لشركة.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

24)ماي)2022،)تحت)رقم)824898.

189 P

APL ADVISORY

 STE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE  S.A
CAPITAL DE 10.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 46 BOULEVARD

 ZERKTOUNI 3EME ETAGE APT

N°6 CASABLANCA MAROC

AVIS DE CONSTITUTION

بتاريخ) مؤرخ) عرفي) عو ) بم1جب)

ا ب5ضاء) ا  ار) في) (،2022 أبريل) (15

مبسطة) أسهم) عات) إنشاء)شركة) تم)

بالخصائص) تتميز) قح5 ) بشريك)

ا تا 5ة):

 APL ADVISORY SAS(:(ا تسم5ة

بشريك)قح5 .
مال) راس) وح د) (: املال) راس)

درهم،) (10.000 بمبلغ) ا شركة)

 100 بو5مة) سهم) (100 على) موسما)

من) فس) قجم5ذها) منها،) درهم) كل)

ا فئة،)تم)االشتراك)با كامل)قإص اره)

 ADENIA ا 1ح5 ،) ا شريك) قبل) من)

.PARTNERS LTD

شارع) (46 (: ا رئي�سي) املور)

رقم) ا ثا ث)شوة) ا طابق) ا زرقط1ني)

6)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.

إلى)) وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)
31)ديسمبر)من)كل)عام.

ا فن5ة) املساع 5) (: امل1ض1ع)
االستثمار) فرص) قتحل5ل)  تح و )
قرص ) قتنف5ذ) اإلفريو5ة) ا وار5) في)

االستثمارات.
استشارية) خ مات) تو وم)
 لشركات)ا تي)تنتمي) نفس)مجم1عة)

ا شركة.
قاملساع 5) لشركات) املش1ر5)

قاملنظمات))األخرى.
 99 ب) ا شركة) م 5) تح د) (: امل 5)
ا سجل) في) تسج5لها) تاريخ) من) سنة)

ا تجاري.
ا رئيس):)تم)تذ5ين)ا س5 )ست5فان)

باكيرت)رئيسا) لشركة.
ا سجل) في) ا شركة) تسج5ل) تم)
ا تجاري) ل ار)ا ب5ضاء)بتاريخ)30)ماي)

2022،)تحت)رقم)544645.
190 P

 STE RAJYOUSALI
PROMOTION

SARL AU
تأسيس)شركة

با  ار) مؤرخ) بموت�سى)عو )عرفي)
تم) (2022 ماي) (18 بتاريخ) ا ب5ضاء)
تأسيس))شركة)بامل1اصفات)ا تا 5ة):

 STE RAJYOUSALI (: ا تسم5ة)
.PROMOTION SARL AU

 11 شارع) (75 (: االجتماعي) املور)
وناور)ا طابق)األقل)ا شوة)169)ا  ار)

ا ب5ضاء.
ا ه ف)االجتماعي):)ا و5ام)بجم5ع)
قاإلنذاش) املختلفة) ا بناء) مذامالت)

ا ذواري.
عات) شركة) (: ا وا 1ني) ا شكل)
با شريك) املح قد5) املسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
ا رأسمال):)100.000)درهم.

راجع) رض1ان) ا س5 ) (: الحصص)
1000)حصة.

ا تس5ير):)تم)تذ5ين)ا س5 )رض1ان)
رقم) ا 1طن5ة) الحامل) لبطاقة) راجع)
BK133901)مسيرا) لشركة)مل 5)غير)

مح د5.
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من) تبت ئ) (: االجتماع5ة) ا سنة)

فاتح)وناور)إلى)31)ديسمبر.

امل 5):)تم)تح و ها)في)99)سنة.

اإلو اع) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)

با  ار) ا تجارية) باملحكمة) ا وا 1ني)

 2022 و1 15) فاتح) بتاريخ) ا ب5ضاء)
تحت)رقم)825947)قا سجل)ا تجاري)

رقم)545013.

191 P

STE YAFADO TRANS
SARL AU

تأسيس)شركة
با  ار) مؤرخ) بموت�سى)عو )عرفي)

تم) (2022 ماي) (20 بتاريخ) ا ب5ضاء)

تأسيس))شركة)بامل1اصفات)ا تا 5ة):

 STE YAFADO TRANS(:(ا تسم5ة

.SARL AU

شارع (75 (: االجتماعي)  املور)

 169 ا شوة) األقل) ا طابق) وناور) (11  

ا  ار)ا ب5ضاء.

ا بضائع) :) ول) االجتماعي) ا ه ف)
يساقي) أق) من) أكبر) املذتم )  با 1زن)

15)طن)قب5ع)م1اد)ا بناء)با توس5ط.

عات) شركة) (: ا وا 1ني) ا شكل)

با شريك) املح قد5) املسؤق 5ة)

ا 1ح5 .

ا رأسمال):)100.000)درهم.

جبران) سذ5 ) ا س5 ) (: الحصص)

1000)حصة.

ا س5 )سذ5 ) تذ5ين) تم) (: ا تس5ير)

جبران)الحامل) لبطاقة)ا 1طن5ة)رقم)

BK170708)مسيرا) لشركة)مل 5)غير)

مح د5.

من) تبت ئ) (: االجتماع5ة) ا سنة)

فاتح)وناور)إلى)31)ديسمبر.

امل 5):)تم)تح و ها)في)99)سنة.

اإلو اع) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)

با  ار) ا تجارية) باملحكمة) ا وا 1ني)

 2022 و1 15) فاتح) بتاريخ) ا ب5ضاء)
تحت)رقم)825949)قا سجل)ا تجاري)

رقم)545017.

192 P

STE RUCHE D’ARTS
SARL AU

تأسيس)شركة
با  ار) مؤرخ) بموت�سى)عو )عرفي)
تم) (2022 ماي) (18 بتاريخ) ا ب5ضاء)
تأسيس))شركة)بامل1اصفات)ا تا 5ة):

 STE RUCHE D’ARTS(:(ا تسم5ة
.SARL AU

املور)االجتماعي):)27)طريق)1032 
حي)كريمات)عين)ا شق)ا  ار)ا ب5ضاء.
قس5ط) (: االجتماعي) ا ه ف)
قدرقس) قا فن5ة) ا رياض5ة)  ألنشطة)

تذل5م)ا لغات.
عات) شركة) (: ا وا 1ني) ا شكل)
با شريك) املح قد5) املسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
ا رأسمال):)100.000)درهم.

:)ا س5 )زهير)بن)أحم ) الحصص)
1000)حصة.

ا تس5ير):)تم)تذ5ين)ا س5 )زهير)بن)
رقم) ا 1طن5ة) الحامل) لبطاقة) أحم )
غير) مل 5) مسيرا) لشركة) (BJ160602

مح د5.
من) تبت ئ) (: االجتماع5ة) ا سنة)

فاتح)وناور)إلى)31)ديسمبر.
امل 5):)تم)تح و ها)في)99)سنة.

اإلو اع) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)
با  ار) ا تجارية) باملحكمة) ا وا 1ني)
 2022 و1 15) فاتح) بتاريخ) ا ب5ضاء)
تحت)رقم)825948)قا سجل)ا تجاري)

رقم)545015.
193 P

كيوبس كنفر
ش.م.م

تأسيس)شركة)مح قد5)املسؤق 5ة)
من)شريك)قح5 

في مؤرخ) عرفي) عو )  بموت�سى)
فاتح)أبريل)2022)تم)تأسيس)ا وا 1ن)
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
املح قد5)من)شريك)قح5 )خصائصها)

كاآلتي):
ش.م.م) كنفر) ك15بس) (: ا تسم5ة)

من)شريك)قح5 .

ا غرض)االجتماعي):)ا تجار5

االستيراد)قا تص ور.

طريق) (5 كلم) (: االجتماعي) املور)

ازم1ر)ا حي)الحسني)ا  ار)ا ب5ضاء.

امل 5):)99)سنة.

 100.000 (: االجتماعي) ا رأسمال)

1000)حصة)بو5مة) درهم)موسم)إل)

م1زعة قاح 5،) درهم) كل) (100 

)كما)ولي):

1000)حصة) لشريك)عب )الجل5ل)
زه1ر.

تم)تذ5ين)كمسير)قح5 ) (: ا تس5ير)

ا س5 ) مح قد5) غير) قمل 5) (  لشركة)

عب )الجل5ل)زه1ر)ا ساكن)بـ)17)شارع)

 16 7)شوة) عب )هللا)بن)واسين)طابق)

بلف ور)ا  ار)ا ب5ضاء.

فاتح) من) تبت ئ) (: املا 5ة) ا سنة)

وناور)إلى)31)ديسمبر.

األرباح):)بذ )اقتطاع)%5) تأسيس)

ووسم) ا زائ ) ا وا 1ني) االحت5اطي)

حسب)قرار)ا شركاء.

اإلو اع) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)

با  ار) ا تجارية) املحكمة) في) ا وا 1ني)

بتاريخ) (825962 رقم) تحت) ا ب5ضاء)

فاتح)و1 15)2022.
موتطف)قب5ان

194 P

 STE METALLICAL POWER

TRADING COMANY
187)شارع)عب )امل1من)م خل)2 

ا طابق)4)رقم)12

ا سجل)ا تجاري)رقم)432219

ا ذام) الجمع) محضر) على) بناء)

 2022 مارس) (18 بتاريخ) االستثنائي)

قرر)شركاء)ا شركة)ما)ولي):

الحصص) تف1يت) على) امل1افوة)

 CERVAN MESSIOUI ا س5 5) من)

 GASSE ا س5 5) إلى) (YASMINE

تذ ول) تم) أخرى) قجهة) (YASMINE

املادتين)6)ق)7)من)ا نظام)األسا�سي.

األسا�سي) ا نظام) على) امل1افوة)

املسؤق 5ة) عات) املذ ل) لشركة)

املح قد5)قاعتماده.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)با  ار)ا ب5ضاء)بتاريخ)30)ماي)

2022)تحت)رقم)825806.
195 P

DU COIN
SARL AU

بتاريخ) مؤرخ) عرفي) عو ) بم1جب)
ا شركة) تأسيس) تم) (2022 ماي) (16
بشريك) مح قد5) مسؤق 5ة) عات)

قح5 )باملميزات)ا تا 5ة):
.DU COIN SARL AU(:(ا تسم5ة

ا ه ف)االجتماعي):)ص5  5ة.
10)زق 5خة) :)رقم) املور)االجتماعي)
ا  ار) مذرقف) س5 ي)  اصري)

ا ب5ضاء.
امل 5):)99)سنة.

درهم) (100.000 (: رأسما ها)
فئة) من) حصة) (1000 إلى) موسمة)
على) موسمة) درهم) ل1اح 5) (100
ا س5 5)فاطمة)ا زهراء)مفتاح)1000 

حصة.
ا تس5ير):)تسير)ا شركة)من)طرف)

ا س5 5)فاطمة)ا زهراء)مفتاح.
ا وا 1ني) لشركة) اإلو اع) تم)
ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية) باملحكمة)

تحت)رقم)544485.
196 P

ERUDIA SYSTEME
 SIEGE SOCIAL : 4 RUE DE

BERNE ETG 5 N 11
ا سجل)ا تجاري):)341509

ا ذام) الجمع) محضر) على) بناء)
 2022 فبراور) (18 بتاريخ) اإلستثنائي)

قرر)ا شريك)ا 1ح5 )ما)ولي):
تف1يت)490)حصة)من)قبل)ا س5 )
عالء) ا س5 ) إلى) باهي) هشام) محم )
 ERUDIA ا شركة) من) صالح) ا  ون)

 SYSTEME
صالح) ا  ون) عالء) ا س5 ) تذ5ين)

مسيرا)مشاركا) شركة
من) (14 ق) (7 ق) (6 ا بن ) تذ ول)
ا نظام)األسا�سي)بخص1ص)املساهمة)

قت1زيع)الحصص.
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ا وا 1ني) لشركة) االو اع) تم)

ا ب5ضاء،) با  ار) ا تجارية) باملحكمة)

رقم) تحت) (2022 مارس) (18 بتاريخ)

.818152

197 P

PEDRO ORTEZ
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5

بتاريخ) مؤرخ) عرفي) عو ) بم1جب)

ا شركة) تأسيس) تم) (2022 أبريل) (19

عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات)

الخصائص)ا تا 5ة):

.PEDRO ORTEZ(:(ا تسم5ة

قدراسة) قإنشاء) تحو5ق) (: ا ه ف)

تشط5ب) مشرقع) أي) قتصم5م)

ا  اخلي) قا  وك1ر) ا  اخل5ة) ا ذمار5)

قالخارجي.

أي) قتصم5م) قدراسة) إنشاء)

مشرقع.

قا تنس5ق) قا رقابة) املتابذة)

قاإلشراف)على)م1اقع)ا بناء)قاملشاريع)

قا تخط5ط) ا  وك1ر) أعمال) ا ثا 1ية)

قا تصم5م.

 13 BIS RUE (: االجتماعي) املور)

 OUALILI QUARTIER BURGER

MAARIF CASABLANCA

امل 5):)99)سنة.
درهم) (100.000 (: رأسما ها)

فئة) من) حصة) (1000 إلى) موسمة)

100)درهم) ل1اح 5):

 BENRAMDANE ا س5 )

MOHAMMED DAKIR 

500)حصة.

KADIRI MAHMOUD  ا س5 )

500)حصة.

 KADIRI( 5ا تس5ير):)تم)تذ5ين)ا س

MAHMOUD)مسير) لشركة)مل 5)غير)

مح قد5.

ا شركة) ا وا 1ني) االو اع) تم)

ا ب5ضاء)) با  ار) ا تجارية) باملحكمة)

رقم) تحت) (2022 ماي) (25 بتاريخ)

825041)ق)544243.

198 P

META INDEX

SARL

ماي) (20 في) مؤرخ) عو ) بموت�سى)

2022)با رباط،)ق )تم)قضع)ا وا 1ن)

الخصائص) تحمل) األسا�سي) شركة)

ا تا 5ة):

META INDEX SARL(:(ا تسم5ة

عات) شركة) (: ا وا 1 5ة) ا صفة)

املسؤق 5ة)املح قد5.

االستشارات) (: االجتماعي) ا ه ف)

)االجتماع5ة،) قا  راسات) قا بح1ث)

ا س5اس5ة،)االقتصادوة(.

قاملرافوات) املساع ات) جم5ع)

قاالستشارات) الخ مات) قتو وم)

 لمهن5ين)قالخ1اص.

املساع 5)في)ص5اغة)قإ جاز)ا 1ثائق)

اإلدارية)قا بح1ث)قاملشاقرات.

درهم) (10.000.00 (: املال) رأس)

موسمة)إلى)100)حصة)من)فئة)100 

على) م1زعة) ا 1اح 5) درهم) لحصة)

ا شكل)ا تالي):

 50 (: الحم اقي) سف5ان) ا س5 )

حصة)؛

ا س5 )انس)ا شذر5):)50)حصة.

من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)

ا تأسيس)ا نهائي.

إلى) وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)

31)ديسمبر)من)كل)سنة)ما)ع ا)ا سنة)

األقلى)تبت ئ)من)تاريخ)ا تسج5ل.

رقم) ج) بل1ك) (: االجتماعي) املور)

حي) الح1مر) دو1ر) ا ثا ث) ا طابق) (82

يذو1ب)املنص1ر)ا رباط.

سف5ان) ا س5 ) (: املسيران)

الحم اقي)قا س5 )انس)ا شذر5.

(: ا تجاري) با سجل) ا تو55 ) رقم)

.160695

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ا تجارية)با رباط)تحت)رقم)125147 

بتاريخ)فاتح)و1 15)2022.

199 P

 KB INTERNATIONAL

BUSINESS
SARL AU

في مؤرخ) عرفي) عو )  بموت�سى)

 23)ماي)2022)با رباط،)ق )تم)قضع)

تحمل) األسا�سي) شركة) ا وا 1ن)

الخصائص)ا تا 5ة):

 KB INTERNATIONAL(:(ا تسم5ة

.BUSINESS SARL AU

عات) شركة) (: ا وا 1 5ة) ا ص5غة)

شريك) عات) املح قد5) املسؤق 5ة)

قح5 .

ا ه ف)االجتماعي):)

ا تجار5)؛

أي) قتص ور) استيراد) ب5ع،) شراء،)

سلع)غذائ5ة)أق)غير)غذائ5ة)؛

قأي) قت1زيذها) ا سلع) هذه) تس1يق)

أنشطة)مرتبط)بذ ك)؛

تو وم)الخ مات)؛

ا ذمل)با 1ساطة)؛

األسمال)املختلفة.

درهم) (100.000 (: املال) رأس)

فئة) من) حصة) (1000 إلى) موسمة)

م1زعة) ا 1اح 5) درهم) لحصة) (100

على)ا شكل)ا تالي):

ا س5 5)ك1ثر)بلحاج)1000)حصة.

من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)

ا تأسيس)ا نهائي.

إلى) وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)

31)ديسمبر)من)كل)سنة)ما)ع ا)ا سنة)

األقلى)تبت ئ)من)تاريخ)ا تسج5ل.)

رقم) ج) بل1ك) (: االجتماعي) املور)

حي) الح1مر) دو1ر) ا ثا ث) ا طابق) (82

ا 5ذو1ب)املنص1ر)ا رباط.

املسير5):)ا س5 5)ك1ثر)بلحاج.

(: ا تجاري) با سجل) ا تو55 ) رقم)

 .160641

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ا تجارية)با رباط)تحت)رقم)125103 

بتاريخ)31)ماي)2022.

200 P

 ECOLE PRIVEE DES
METIERS EDUCATIFS 

EPME
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)

بشريك)قح5 
رأسما ها):)100.000)درهم

املور)االجتماعي):)8،)شارع)محم )
ا سادس،)ز وة)اوت)عتاب،)املح5ط،)

ا رباط
ا سجل)ا تجاري)رقم)139811 - 

ا رباط
ت1س5ع)ا غرض)اإلجتماعي
تح5ين)ا نظام)األسا�سي

قرر) (،2021 ديسمبر) (7 بتاريخ)
ا شرك)ا 1ح5 )ما)ولي):

ت1س5ع)ا غرض)اإلجتماعي) يشمل)
نشاط)»ا تك1ين)ا رقمي«)؛

ا نظام) من) (3 املاد5) تذ ول)
األسا�سي) ت5جة) ذ ك)؛

األسا�سي) لشركة) ا نظام) تح5ين)
رقم ا وا 1ن) أحكام) مع)  قمالءمته)

.21-19 
بكتابة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية) املحكمة) ا ضبط)  ى)
تحت) (2022 ماي) (20 بتاريخ) با رباط)

رقم)124830.
ا سجل) بتذ ول) ا تصريح) قضع)
ا ضبط)  ى) بكتابة) ا تجاري)
بتاريخ با رباط) ا تجارية)  املحكمة)
من) (3661 رقم) تحت) (2022 ماي) (20

ا سجل)ا ترت5بي.
من)أجل)ا نشر)قاإلشهار

ا تس5ير

201 P

STE COCHES RIO DE ORO
مركز)بني)ش5كر)بني)أ صار

ا ناض1ر
تأسيس)شركة

با ناض1ر) عرفي) عو ) بموت�سى)
قضع) تم) (2022 ماي) (24 بتاريخ)
مح قد5) األسا�سي) شركة) ا وا 1ن)

املسؤق 5ة):
 COCHES RIO :)شركة) ا تسم5ة)

DE ORO)ش.م.م.
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كراء) (: االجتماعي) ا غرض)

ا س5ارات)ب قن)سائق.

ا ذمل5ات) جم5ع) عامة) قبصفة)

ا تجارية)قا ذوارية)ا تي)ترتبط)بصفة)

مباشر5)به ف)ا شركة.

املور)االجتماعي):)مركز)بني)ش5كر)

بني)أ صار)ا ناض1ر.
رأسمال)ا شركة):)250.000)درهم)

موسم)إلى)2500)حصة)من)فئة)100 

درهم.

ا تس5ير):)تسير)ا شركة)من)طرف)

ا س5 )ا ذمراني)علي.

ا شركاء):

ا ذمراني)علي)883)حصة.

 ذ5اش)جمال)884)حصة.

املساقي)إبراه5م)883)حصة.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (25 بتاريخ) با ناض1ر) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)815.

202 P

RAMLI AGRICOLE
مركز)دار)ا كب اني)بني)سذ5 )

ا  ري1ش

تأسيس)شركة
با ناض1ر) عرفي) عو ) بموت�سى)

قضع) تم) (2022 مارس) (28 بتاريخ)

مح قد5) األسا�سي) شركة) ا وا 1ن)

املسؤق 5ة):

 RAMLI شركة) (: ا تسم5ة)

AGRICOLE)ش.م.م.)بشريك)قح5 .

أشغال) (: االجتماعي) ا غرض)

ا فالح5ة) األشغال) (- املتذ د5) ا بناء)

قا غاب1ية)-)ا تجار5.

ا ذمل5ات) جم5ع) عامة) قبصفة)

ا تجارية)قا ذوارية)ا تي)ترتبط)بصفة)

مباشر5)به ف)ا شركة.

دار) مركز) (: االجتماعي) املور)

ا كب ني)بني)سذ5 )ا  ري1ش.
رأسمال)ا شركة):)100.000)درهم)

موسم)إلى)1000)حصة)من)فئة)100 

درهم.

ا تس5ير):)تسير)ا شركة)من)طرف)

ا س5 )حذوفة)رملي.

ا شريك):

حذوفة)رملي)1000)حصة.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (12 بتاريخ) با  ري1ش) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)60.

203 P

STE ALITO
حي)الحسن5ة)زاو1)ا ناض1ر

تأسيس)شركة
با ناض1ر) عرفي) عو ) بموت�سى)

قضع) تم) (2022 ماي) (18 بتاريخ)

مح قد5) األسا�سي) شركة) ا وا 1ن)

املسؤق 5ة):

 STE ALITO شركة) (: ا تسم5ة)

ش.م.م.

مواقل) ول) (: االجتماعي) ا غرض)

ا 1طني) ا غير) لحساب) ا بضائع)

قا  قلي.

ا ذمل5ات) جم5ع) عامة) قبصفة)

ا تجارية)قا ذوارية)ا تي)ترتبط)بصفة)

مباشر5)به ف)ا شركة.

الحسن5ة) حي) (: االجتماعي) املور)
زاو1)ا ناض1ر.

رأسمال)ا شركة):)100.000)درهم)

موسم)إلى)1000)حصة)من)فئة)100 

درهم.

ا تس5ير):)تسير)ا شركة)من)طرف)

ا س5 )ا  رقاقي)علي.

ا شركاء):

ا  رقاقي)علي)1000)حصة.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (20 بتاريخ) با ناض1ر) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)783.

204 P

JANNAH IMPORT EXPORT
إقامة)ا ذمران)الج و )رقم)323

سل1ان)-)ا ناض1ر

تأسيس)شركة
با ناض1ر) عرفي) عو ) بموت�سى)

قضع) تم) (2022 أبريل) (26 بتاريخ)

مح قد5) األسا�سي) شركة) ا وا 1ن)

املسؤق 5ة):

 JANNAH شركة) (: ا تسم5ة)

IMPORT EXPORT)ش.م.م.)بشريك)

قح5 .

:)مواقل)ا نول) ا غرض)االجتماعي)

(- ا غير) لحساب) قا  قلي) ا 1طني)

مواقل) ول)األمتذة)لحساب)ا غير.

ا ذمل5ات) جم5ع) عامة) قبصفة)

ا تجارية)قا ذوارية)ا تي)ترتبط)بصفة)

مباشر5)به ف)ا شركة.

ا ذمران) إقامة) (: االجتماعي) املور)

الج و )رقم)323)سل1ان)ا ناض1ر.

رأسمال)ا شركة):)100.000)درهم)

موسم)إلى)1000)حصة)من)فئة)100 

درهم.

ا تس5ير):)تسير)ا شركة)من)طرف)

ا س5 )كريم)ج1هر.

ا شريك):

كريم)ج1هر)1000)حصة.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (25 بتاريخ) با  ري1ش) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)819.

205 P

 ETABLISSEMENT شركة

 GEORGIEN GEORGI

ASENOV

ش.م.م

شارع)األ   س)رقم)40)ا ناض1ر

الجمذ5ة) محضر) بموت�سى)

 10 بتاريخ) االستثنائي) ا ذامة)

شركة) شركاء) صادق) (2022 ماي)

 ETABLISSEMENT GEORGIEN

ا شركة) حل) قرار) على) (ASENOV

 GEORGIEN ا س5 ) قتذ5ين)

كمصف) (GEORGI ASENOV

 لشركة.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (11 بتاريخ) با ناض1ر) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)720.

206 P

 STE DE CONSTRUCTION
 ET DE PROMOTION

IMMOBILIERE DU NORD
بشريك)قح5 

1206)مكرر)سل1ان)ا ناض1ر
تأسيس)شركة

با ناض1ر) عرفي) عو ) بموت�سى)
قضع) تم) (2022 ماي) (18 بتاريخ)
مح قد5) األسا�سي) شركة) ا وا 1ن)

املسؤق 5ة):
ا تسم5ة):)

 CONSTRUCTION ET DE
 PROMOTION IMMOBILIERE

DU NORD)ش.م.م.)
منذش) (: االجتماعي) ا غرض)

عواري.
ا ذمل5ات) جم5ع) عامة) قبصفة)
ا تجارية)قا ذوارية)ا تي)ترتبط)بصفة)

مباشر5)به ف)ا شركة.
مكرر) (1206 (: االجتماعي) املور)

ا ذمران)سل1ان)ا ناض1ر.
رأسمال)ا شركة):)100.000)درهم)
موسم)إلى)1000)حصة)من)فئة)100 

درهم.
ا تس5ير):)تسير)ا شركة)من)طرف)

ا س5 )ا بالي)عب )اال ه.
ا شركاء):

ا بالي)عب )اال ه)1000)حصة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (20 بتاريخ) با ناض1ر) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)784.
207 P

OXYRIF EZZAKRITI شركة
ش.م.م

حي)عب )املؤمن)بني)ا صار
)ا ناض1ر

بموت�سى)محضر)الجمذ5ة)ا ذامة)
 2022 ماي) (9 بتاريخ) االستثنائ5ة)
 OXYRIF شركة) شركاء) صادق)
EZZAKRITI)ش.م.م)على)قرار)تف1يت)
م5م1ن) امازقج) حصة) لس5 ) (1000
موسما ا شركة) رأسمال)   5صبح)

كما)ولي):
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امازقج)م5م1ن)1000)حصة.
قرار) على) ا شركاء) صادق) كما)
قح5 ) كمسير) م5م1ن) امازقج) تذ5ين)

 لشركة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (11 بتاريخ) با ناض1ر) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)731.
208 P

ANKARA CAR شركة
ش.م.م

تذاق 5ة)ا فتح)اركمان
)ا ناض1ر

بموت�سى)محضر)الجمذ5ة)ا ذامة)
 2022 ماي) (13 بتاريخ) االستثنائ5ة)
 ANKARA CAR(صادق)شركاء)شركة
ش.م.م)على)قرار)تف1يت)1000)حصة)
موسما ا شركة) رأسمال)   5صبح)

كما)ولي):
ج1هر)كريم)1000)حصة.

قرار) على) ا شركاء) صادق) كما)
كمسير5) قفاء) اخمرا) ا س5 5) تذ5ين)

قح5 5) لشركة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (20 بتاريخ) با ناض1ر) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)782.
209 P

EURO STOCKAGE شركة
ش.م.م

حي)دار)ا شباب)ا ذرقي
)ا ناض1ر

الجمذ5ة) محضر) بموت�سى)
وناور) (24 بتاريخ) االستثنائ5ة) ا ذامة)
 EURO شركة) شركاء) صادق) (2022
قرار) على) ش.م.م) (STOCKAGE
شارع) من) االجتماعي) املور) تح1يل)
الجيش)امللكي)إقامة)ك1رقك1)ا ناض1ر)
إقامة) األقل) ا طابق) (6 ب) مكتب) إلى)

ك1رقك1)ا ناض1ر.
ا وا 1ن) تح5ين) قررقا) كما)

األسا�سي) لشركة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
االبت ائ5ة)با ناض1ر)بتاريخ)11)فبراور)

2022)تحت)رقم)247.
210 P

THIELE PERLITE شركة
ش.م.م

ا شارع)ا رئي�سي)رقم)39)مركز
بني)ا صار)ا ناض1ر

الجمذ5ة) محضر) بموت�سى)
ماي) (17 بتاريخ) االستثنائ5ة) ا ذامة)
 THIELE 2022)صادق)شركاء)شركة)
تف1يت) قرار) على) ش.م.م) (PERLITE
 DENNER حصة) شركة) (66000
ممثلها) في)شخص) (PROJEK GMBH
DENTER DIRK) 5صبح) ا وا 1ني)

رأسمال)ا شركة)موسما)كما)ولي):
 DENNER PROJEK شركة)

GMBH 66000)حصة.
ا وا 1ن) تح5ين) قررقا) كما)

األسا�سي) لشركة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (24 بتاريخ) با ناض1ر) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)805.
211 P

MINMACAR شركة
ش.م.م

شارع)ا رباط)رقم)16)ا ناض1ر
بموت�سى)محضر)الجمذ5ة)ا ذامة)
 2022 مارس) (7 بتاريخ) االستثنائ5ة)
 MINMACAR شركة) شريك) قرر)
ش.م.م)على)قرار)تغ5ير)املور)االجتماعي)
 16 رقم) ا رباط) شارع)  لشركة)
قيسارية) ا هن ) ز وة) إلى) ا ناض1ر)

ا زاقية)رقم)38) وبيبات)ا رباط.
ا وا 1ن)األسا�سي) تح5ين) كما)قرر)

 لشركة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
االبت ائ5ة)با ناض1ر)بتاريخ)16)مارس)

2022)تحت)رقم)428.
212 P

EL KHAYR ATTIJARI شركة
ش.م.م

دقار)ابن)عيساتن)ا ناض1ر
بموت�سى)محضر)الجمذ5ة)ا ذامة)
 2022 ماي) (6 بتاريخ) االستثنائ5ة)
 EL KHAYR شركة) شريك) صادق)
تف1يت) قرار) على) ش.م.م) (ATTIJARI
حنان) 5صبح) عباس) 1000) لس5 5)

رأسمال)ا شركة)كما)ولي):

عباس)حنان)1000)حصة.

ا س5 ) استوا ة) قب1ل) تم) كما)

بنذلي)كريم)من)تس5ير)ا شركة)قتذ5ين)

ا س5 5)عبا�سي)حنان)كمسير5)قح5 5)

 لشركة.

قرار) على) ا شريك) صادق) كما)

تح5ين)ا وا 1ن)األسا�سي) لشركة.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (13 بتاريخ) ببركان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)734.

213 P

OPLOG
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5

وبلغ)رأسما ها):)5.100.000)درهم

املور)االجتماعي):)5،)شارع)ا زرب5ة

حي)م1الي)إسماع5ل،)الجا ب)

األيسر،)سال

تح1يل)ا شركة)إلى
)شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

في)ختام)م اقالت)الجمع)ا ذام)غير)

بتاريخ) املنذو ) ا ذادي) لمساهمين)

31)أغسطس)2012،)تورر):

OPLOG)إلى)شركة) تح1يل)شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5.

ا نظام) تبذا) ذ ك) اعتماد)

شكلها) في) املنظم) لشركة) األسا�سي)

الج و .

املتصرفين)قكاتب) إنهاء)صالح5ات)

الحسابات) لشركة) قمراقب) املجلس)

في)شكلها)ا و وم.

كات1) اسك5ف) ا س5 ) تذ5ين)

ISKEIF KATOU)صفة)م ور)ا شركة)

مل 5)غير)مح د5.

تسج5ل)أن)تح1ل)ا شركة) شركة)

بشكل) تم) املح قد5) املسؤق 5ة) عات)

نهائي.

اإلو اع) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)

ا ضبط) مكتب) ا وا 1ني)  ى)

مصلحة) بسال،) االبت ائ5ة) باملحكمة)

و1 15) (25 بتاريخ) ا تجاري،) ا سجل)

2013)تحت)رقم)22275.
رقم)ا تسج5ل):)2013/7992.
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RHEZZALI DISTRIBUTION
SARL AU

في) مسجل) عرفي) عو ) بموت�سى)
ق ) (،2022 ماي) (12 بتاريخ) ا رباط،)
املسؤق 5ة) عات) شركة) تأسيس) تم)

املح قد5)بشريك)قح5 .
 RHEZZALI (: ا تسم5ة)

DISTRIBUTION
ا ه ف)االجتماعي):

استيراد)قتص ور)ا سلع)قا ت1زيع.
رأسمال)ا شركة):)100.000)درهم)
فئة) من) حصة) (1000 إلى) موسمة)

100)درهم) لحصة)ا 1اح 5.
 1000 غازالي) املغ5ت) عب ) ا س5 )

حصة.
من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)
قضع) تاريخ) من) أي) ا نهائي) ا تأسيس)

ا سجل)ا تجاري.
إلى) وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)
31)ديسمبر)من)كل)سنة)ما)ع ا)ا سنة)

األقلى)تبت ئ)من)تاريخ)ا تسج5ل.
ا رقداني) ابراه5م) ز وة) (56 (: املور)
ا ذمار5)56)ا شوة)رقم)2)حي)املح5ط)

ا رباط.
املسير):)ا س5 )عب )املغ5ت)غازالي.
ا تجاري):) با سجل) ا تو55 ) رقم)
باملحكمة) اإلو اع) تم) (160647
ا تجارية)با رباط)تحت)رقم)125108.
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OCTOCLIC
SARL AU

تأسيس)شركة)مح قد5)املسؤق 5ة)
عات)شريك)قح5 

األسا�سي) ا نظام) تسج5ل) تم)
با رباط)بتاريخ)27)ماي)2022) شركة)
شريك) (- املح قد5) املسؤق 5ة) عات)

قح5 )باملميزات)ا تا 5ة):
OCTOCLIC SARL AU(:(ا تسم5ة

ا صفة)ا وا 1 5ة):)ش)م)م)ش)ق.
شوة) األشذري) ز وة) (،14 (: املور)

رقم)4)أك ال)ا رباط.
أه اف)ا شركة)هي):)اإلعالم5ات)-)

جم5ع)األنشطة)اإلعالم5ة.
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امل 5):)99)سنة)ابت اء)من)تأسيس)

ا شركة.

من) تبت ئ) (: االجتماع5ة) ا سنة)

ديسمبر) (31 و1م) قتنتهي) وناور) فاتح)

من)كل)سنة.

في) مح د) االجتماعي) ا رأسمال)

10.000)درهم)موسم)إلى)100)حصة
زعيرك)أكرم)وملك)100)حصة)أي)

ما)يذادل)10.000)درهم.

تم)إسناد)مهام)ا تس5ير)إلى)ا س5 )
زعيرك)أكرم)الحامل) بطاقة)ا تذريف)

.AD254406(ا 1طن5ة)رقم

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ا تجارية)با رباط)تحت)رقم)125137 

ا سجل) (2022 و1 15) فاتح) بتاريخ)

ا تجاري)رقم)160683.
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OUIFORK
SARL AU

تأسيس)شركة)مح قد5)املسؤق 5ة)
عات)شريك)قح5 

األسا�سي) ا نظام) تسج5ل) تم)

با رباط)بتاريخ)24)ماي)2022) شركة)

شريك) (- املح قد5) املسؤق 5ة) عات)

قح5 )باملميزات)ا تا 5ة):

OUIFORK SARL AU(:(ا تسم5ة

ا صفة)ا وا 1 5ة):)ش)م)م)ش)ق.

شوة) سينا) بن) شارع) (،59 (: املور)
رقم)11)أك ال)ا رباط.

أه اف)ا شركة)هي):)اإلعالم5ات)-)

جم5ع)األنشطة)اإلعالم5ة.

امل 5):)99)سنة)ابت اء)من)تأسيس)

ا شركة.

من) تبت ئ) (: االجتماع5ة) ا سنة)

ديسمبر) (31 و1م) قتنتهي) وناور) فاتح)

من)كل)سنة.

في) مح د) االجتماعي) ا رأسمال)

10.000)درهم)موسم)إلى)100)حصة
زعيرك)عماد)وملك)100)حصة)أي)

ما)يذادل)10.000)درهم.

إلى) ا تس5ير) مهام) إسناد) تم)

الحامل) بطاقة) عماد) زعيرك) ا س5 )

.AD241300(ا تذريف)ا 1طن5ة)رقم

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)با رباط)تحت)رقم)125136 
ا سجل) (2022 و1 15) فاتح) بتاريخ)

ا تجاري)رقم)160681.
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SENSUS MAROC
شركة)مساهمة)عات)ا رأسمال)

7.200.000)درهم
املور)االجتماعي):)23،)تجزئة)ب1فرقي)
2،)املنطوة)ا صناع5ة)عين)عت5ق،)

تمار5
املو5 5)با سجل)ا تجاري)با رباط)

تحت)رقم)29837
غير) ا ذام) الجمع) قرار) عوب)
فاتح) 1فمبر) بتاريخ) ا ذادي) لشركة)
اإلدار5) لشركة) مجلس) ققرار) (2021

بتاريخ)17.12.2021،)تم):
االجتماعي) لشركة) املور)  ول)
(،2 ب1فرقي) تجزئة) (،23 في) ا كائن)
املنطوة)ا صناع5ة)عين)عت5ق،)تمار5،)
اقريزقن،) عمار5) (: ا تالي) ا ذن1ان) إلى)
ما  ارق ا) (9 رقم) تجزئة) (،5 ا طابق)
ا شق،) عين) مذرقف،) س5 ي) (،300

ا  ار)ا ب5ضاء)؛
ا تجاري) با سجل) ا شركة) تو55 )

 ل ار)ا ب5ضاء)؛
ا سجل) من) ا شركة) شطب)

ا تجاري) لرباط)؛
شيريس) ا س5 5) تذ5ين)
ديسمبر) (26 في) امل1 1د5) باكسين1س،)
متصرفة) إفريو5ا،) جن1ب) من) (1976
سن1ات،) ()6( ست) مل 5) با شركة)
امل ع1) ا ذام) الجمع) غاوة) الى) أي)
 لمصادقة)على)الحسابات)املغلوة)في)

31)دجنبر)2026)؛
ا رفع)من)رأسمال)ا شركة)لحمله)
مبلغ) إلى) درهم) (7.200.000 مبلغ) من)
18.200.000)درهم)بمساهمة) و وة)

بمبلغ)11.000.000)درهم)؛
من) ا رفع) بإتمام) علما) االحاطة)

ا رأسمال)املذك1ر)أعاله)؛)
ب افع) ا شركة) رأسمال) خفض)
 11.000.000 مو ارها) خسار5)
7.200.000)درهم) إلى) درهم)لخفضه)
قع ك) املتراكمة) الخسائر) المتصاص)

بتول5ص)ع د)األسهم؛)ق

األسا�سي) لشركة) ا نظام) تذ ول)

قفًوا) ذ ك.

تم)اإلو اع)ا وا 1ني)بولم)املحكمة)

ا تجارية) لرباط)بتاريخ)23.05.2022 

قا تسج5ل) (124852 رقم) تحت)

ا تجاري) لرباط) با سجل) ا تذ ولي)

رقم) تحت) (2022 ماي) (23 بتاريخ)

.3683
 إلو اع،

رئيس)مجلس)اإلدار5،
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MANAR AL OMRANE
SARL AU

منار)ا ذمران

عمار5)أ)ا بستان)2)مكتب)رقم)13

شارع)عالل)ا فا�سي)مراكش

ا ذام) الجمع) محضر) بموت�سى)

ا ذادي) لشركة) قغير) االستثنائي)

باملور) (2020 20)أكت1بر) و1م) املنذو )

الجمذ5ة) قررت) أعاله،) املذك1ر)

بمبلغ) ا شركة) رأسمال) رفع) ا ذامة)

با تالي) درهم) 5نتول) (4.900.000

 5.000.000 إلى) درهم) (100.000 من)

حصة) (49000 بخلق) قع ك) درهم)

 100 فئة) من) ج و 5) اجتماع5ة)

درهم) لحصة)عن)طريق)املواصة)مع)

قاملستحوة) األك5 5) الجارية) ا  و1ن)

 فائ 5)ا شركة.

بكتابة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

بمراكش) ا تجارية) باملحكمة) ا ضبط)

رقم) تحت) (2020 ديسمبر) (8 بتاريخ)

.118235
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شركة منار العمران
SOCIETE MANAR AL OMRANE

SARL AU

شركة)مح قد5)املسؤق 5ة

عات)ا شريك)ا 1ح5 
رأسما ها):)5.000.000)درهم

مورها)االجتماعي):)عمار5)أ)ا بستان)

2)مكتب)رقم)13)شارع)عالل)ا فا�سي)

مراكش

ا ذام) الجمع) محضر) بموت�سى)

بتاريخ بمراكش) املؤرخ) ا ذادي)  غير)

 3) 1فمبر)2021)تمت)املصادقة)على)

ما)ولي):

الج و ) لشركة) ا ذن1ان) تغ5ير)

بل1ك) تاشفين) بن) و1سف) مركب) من)

هللا) عب ) م1الي) شارع) (63 رقم) ج)

مراكش)إلى)ا ذن1ان)الج و ):)عمار5)أ)

ا بستان)2)مكتب)رقم)13 شارع)عالل)

ا فا�سي)مراكش.

بكتابة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

بمراكش) ا تجارية) باملحكمة) ا ضبط)

رقم) تحت) (2021 ديسمبر) (21 و1م)

.130981
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SOCIETE LK MILLENIUM

SARL

مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)

تم) (،2022 أبريل) (18 بتاريخ) قمسجل)

املسؤق 5ة،) مح قد5) شركة) إنشاء)

قا تي)تحمل)الخصائص)ا تا 5ة):

 STE LK MILLENIUM(:(ا تسم5ة

SARL

ا ه ف)االجتماعي):)مست1رد)امل1اد)

ا غذائ5ة)قمم1ل)الحفالت.

 100.000 (: ا شركة) رأسمال)

درهم.

املور)االجتماعي):)حي)ا سالم)قطاع)

11)إضافي)رقم)174)سال.

م 5)ا شركة):)99)سنة)ابت اء)من)

تاريخ)ا تأسيس.

ا تس5ير):)تم)تذ5ين)ا س5 5) ط5فة)

ا غازي)كمسير5) لشركة.

اإلو اع) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)

بسال) االبت ائ5ة) باملحكمة) ا وا 1ني)

ماي) (25 بتاريخ) (38936 رقم) تحت)

.2022
موتطف)قب5ان
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ELITE FLUIDE GROUP
مسجل) عرفي) عو ) بموت�سى)
(،2022 ماي) (24 بتاريخ) با رباط)
املسؤق 5ة) عات) شركة) تأسيس) تم)
تحمل) قا تي) قح5 ) بشريك) املح قد5)

الخصائص)ا تا 5ة):
 STE LK MILLENIUM(:(ا تسم5ة

SARL
SARL AU(:(ا صفة)ا وا 1 5ة

ا ترك5بات) (: االجتماعي) ا ه ف)
ا سباكة) أعمال) )مواقل() ا كهربائ5ة)

املختلفة.
رأسمال)ا شركة):)100.000)درهم)
فئة) من) حصة) (1000 إلى) موسمة)
م1زعة) ا 1اح 5) درهم) لحصة) (100

على)ا شكل)ا تالي):
ا س5 )ا ذرابي)زهير)1000)حصة.

من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)
قضع) تاريخ) من) أي) ا نهائي) ا تأسيس)

ا سجل)ا تجاري.
وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)
ما)ع ا) سنة) كل) من) ديسمبر) (31 إلى)
تاريخ) من) تبت ئ) األقلى) ا سنة)

ا تسج5ل.
املور)االجتماعي):)45)شارع)فرنسا)

شوة)8)أك ال)ا رباط.
املسير):)ا ذرابي)زهير.

(: ا تجاري) با سجل) ا تو55 ) رقم)
.160707
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 DIACONIA GROUP
PARTNERS-ED

SARL AU
مسجل) عرفي) عو ) بموت�سى)
تم) (2022 20ماي) بتاريخ) با رباط)
املسؤق 5ة) عات) شركة) تأسيس)
تحمل) قا تي) قح5 ) بشريك) املح قد5)

الخصائص)ا تا 5ة):
 DIACONIA GROUP (: ا تسم5ة)

.PARTNERS-ED
.SARL AU(:(ا صفة)ا وا 1 5ة

ا ه ف)االجتماعي):)املباني)أق)غيرها)
ا شراء) )أداء) ا ذوارية) ا ذمل5ات) من)

قا ب5ع()تاجر)استيراد)قتص ور.

100.000)درهم) رأسمال)ا شركة:)
فئة) من) حصة) (1000 إلى) موسمة)
م1زعة) ا 1اح 5) درهم) لحصة) (100

على)ا شكل)ا تالي):
 KASSI TAKI PIERRE ا س5 )

CLAVER 1000)حصة.
من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)
قضع) تاريخ) من) أي) ا نهائي) ا تأسيس)

ا سجل)ا تجاري.
إلى) وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)
ا سنة) ع ا) ما) كل) من) ديسمبر) (31

األقلى)تبت ئ)من)تاريخ)ا تسج5ل.
املور)االجتماعي):)45)شارع)فرنسا،)

شوة)8)أك ال،)ا رباط.
 KASSI TAKI PIERRE (: املسير)

.CLAVER
(: ا تجاري) با سجل) ا تو55 ) رقم)

.160705
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 CHEZ LILYA
CESSION DE PARTS SOCIALES

SALE  28375(ا سجل)ا تجاري
ا غير) ا ذام) الجمع) تبذا) ورارات)
ا ذادي) لشركاء)بتاريخ)10)ماي)2022 

تورر)ما)ولي):
ممل1كة) لس5 ) 50)حصة) تف1يت)
ا س5 5) ا ذثماني) صالح) ق 5 )
ا 1طن5ة) ا ه1ية) بطاقة) عرفي،) مريم)

AB813167)؛
ممل1كة) حصة) (50 تف1يت)
ا س5 5) فاوز) صالح) هاجر)  لس5 5)
ا 1طن5ة) ا ه1ية) بطاقة) عرفي،) مريم)

.AB813167
ا نظام) من) (7 املاد5) تذ ول) قتورر)
ملراعا5) املال) برأس) املتذلوة) األسا�سي)

ا ت1زيع)الج و ) رأس)املال.
استوا ة)ا س5 5)هاجر)فاوز)قإبراء)
قبشكل) إلدارتها) تحفظ) دقن) عمتها)
عام)ملمارسة)تف1يضها)قيشكرها)على)
الخ مات)املو مة) لشركة)منذ)إنشاء)

ا شركة)حتى)اآلن.
ف1ري) بأثر) قح5 ) كمسير) تذ5ين)
قمل 5)غير)مح د5)ا س5 5)مريم)عرفي،)
بطاقة) حاملة) الجنس5ة،) مغرب5ة)

.AB813167(ا ه1ية)ا 1طن5ة

تغ5ير)ا شكل)ا وا 1ني) لشركة):
تح وث)ا و1ا ين.

كتابة) ا وا 1ني)  ى) اإلو اع) تم)
بسال) االبت ائ5ة) باملحكمة) ا ضبط)
بتاريخ)26)ماي)2022)تحت)رقم)38949.
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LAACHIRI LILISKANE
 SIEGE SOCIAL : RES LA BELLE

 VUE BENI MOUSSA N2
    AVIATION, RABAT

ا غير) ا ذام) الجمع) تبذا) ورارات)
تورر) (2022 ماي) (25 بتاريخ) ا ذادي)

ما)ولي):
تف1يت):

ممل1كة) لس5 ) حصة) (500
ا س5 ) محم ) صالح) امه5 ر5)

امه5 ر5)سذ5 .
ا نظام) من) (7 املاد5) تذ ول) قتورر)

األسا�سي)املتذلوة)برأس)املال.
مراد) ا س5 ) ذشيري) استوا ة)
تس5ير) من) محم ) امه5 ر5) قا س5 )
ا شركة)قتذ5ين)ا س5 )امه5 ر5)سذ5 )
كمسيرون) مراد) قا س5 ) ذشيري)

 لشركة.
تح وث)ا نظام)األسا�سي.

كتابة) ا وا 1ني)  ى) اإلو اع) تم)
با رباط) ا تجارية) املحكمة) ا ضبط)
بتاريخ)24)ماي)2022)تحت)رقم)124917. 
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FIRST COLOR
SARL

شركة)فيرست)ك1 1ر
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5)

)في)ط1ر)ا تصف5ة(
رأسما ها):)100.000)درهم

املور)االجتماعي):)رقم)84،)شارع)
تاد ة،)إقامة)بسم)هللا،)شوة)8،)

ا طيران،)ا رباط
س.ت):)1363
حل)ا شركة

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
املسما5) 2022) لشركة) أبريل) فاتح)
ش.ع.م.م) ك1 1ر«)  »فيرست)

قرأسما ها)100.000)درهم.

حرمسة،) دقار) (: االجتماعي) املور)
جماعة)ا غ1ازي،)دائر5)قرية)بامحم ،)

قالوة)تاق ات.
أه اف) تحو5ق) ع م) (: ل)  ت5جة)

ا شركة.
دقار) باملبنى) ا تصف5ة) مور) قح د)
دائر5) ا غ1ازي،) جماعة) حرمسة،)

قرية)بامحم ،)قالوة)تاق ات.
قعين):

حامل) قشب5ل،) ا  ون) ا س5 ) 1ر)
(،C655077 رقم) ا 1طن5ة) ا بطاقة)
مزداد)بتاريخ)4)فبراور)1974،)ا واطن)
باملبنى)رقم)33،)عمار5)د4،)ح ائق)دار)
كمصفي) ا رباط) ا س1ي�سي،) ا سالم،)

 لشركة.
قعن )االقتضاء)الح قد)املفرقضة)
محل) املخ1 ة) هم) ا صالح5ات) على)
املخابر5)قمحل)تبل5غ)ا ذو1د)قا 1ثائق)
دقار) (: باملبنى) با تصف5ة) املتذلوة)
دائر5) ا غ1ازي،) جماعة) حرمسة،)

قرية)بامحم ،)قالوة)تاق ات.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
 االبت ائ5ة)بتاق ات)بتاريخ)5)ماي)2022 

تحت)رقم)235 .
226 P

 NOUR IMMOBILIERE
GUESSOUSS

SARL AU
سجل)تجاري)ا رباط)153403

 ول)املور)االجتماعي)))
انذو ) (2022 أبريل) (18 بتاريخ)
ا ذادي) ا غير) ا ذام) الجمع)
 NOUR IMMOBILIERE  شركة)
شركة) (GUESSOUSS SARL AU
رأسما ها) مح قد5،) مسؤق 5ة) عات)
2.600.000)درهما،)مورها)االجتماعي)
قبيبات،) ج و ي،) عمر) ز وة) (،6
على) املصادقة) تمت) ح5ث)  ا رباط)

ما)ولي):)
1)-) ول)املور)االجتماعي)إلى):)متجر)
2،)ز وة)عمر)ج و ي،)قبيبات،) رقم)

ا رباط.
2)-)إعاد5)ص5اغة)ا نظام)األسا�سي)

 لشركة.
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تم)اإلو اع)ا وا 1ني)بكتابة)ا ضبط)
بتاريخ) ( با رباط) ا تجارية)  باملحكمة)

2)و1 15)2022)تحت)رقم)125163.
227 P

IMA MAROC
اوما)مارقك

شركة)مح قد5)املسؤق 5ة
مورها)االجتماعي):)48،)شارع)فال)
ق  )اقمي،)شوة)1،)أك ال،)ا رباط

رأسما ها):)30.000)درهم
ا سجل)ا تجاري):)ا رباط)160215

تح1يل)املور)االجتماعي)
الجمع) قرارات) محضر) بموت�سى)
ا ذام)االستثنائي)املحرر)بمور)ا شركة)
بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار)  ا سابق)

23)ديسمبر)2021)تورر)ما)ولي):)
تح1يل)املور)االجتماعي)من)م ونة)
ا  ار)ا ب5ضاء)271،)شارع)ا زرقط1ني،)
ا ثاني،) ا طابق) إقامة) يزورق  ول،)
م ونة) إلى) ا ب5ضاء) ا  ار) (،6 ا رقم)
عمير،) ق  ) فال) شارع) (48  ا رباط،)

شوة)1،)أك ال.
من) (4 امل1ازي) لفصل) ا تذ ول)

ا و1ا ين)األساس5ة) لشركة.
تنو5ح)ا و1ا ين)األساس5ة) لشركة.
كتابة) ا وا 1ني)  ى) اإلو اع) تم)
با  ار) ا تجارية) املحكمة) ضبط)
ا ب5ضاء)بتاريخ)26)أبريل)2022)تحت)
ضبط) كتابة) 822518)  ى) رقم)
بتاريخ) با رباط) ا تجارية) املحكمة)
 124646 رقم) تحت) (2022 ماي) (13
ضبط) كتابة) ا شركة)  ى) قتسج5ل)
بنفس) با رباط) ا تجارية) املحكمة)

ا تاريخ)تحت)رقم)160215.
 لخالصة)قا ب5ان

املسير

228 P

 BOUKSIM TESSUTI
 ITALIANI

)ش.ع.م.م..د.م.ق
سفلي)رقم)215)تجزئة)3،)خريبكة

إعالن)عن)تأسيس
بتاريخ) عرفي) عو )  بموت�سى)
تأسيس) تم) بخريبكة) (2022 ماي) (19
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5)عات)

الخصائص)ا تا 5ة):

 BOUKSIM TESSUTI«((:ا تسم5ة
. « ITALIANI

عات) شركة) (: ا وا 1ني) ا شكل)
املساهم) عات) املح قد5) املسؤق 5ة)

ا 1اح )
)املور)االجتماعي):)سفلي)رقم)215 

تجزئة)3)خريبكة.
ا رأسمال):)100.000))درهم)م1زع)
على)1000)حصة))ق5مة)الحصة)100 

درهم.
ت1زيع)رأس)املال):

 1000 او1ب) ب1قس5م) ا س5 )
حصة.

ا تص ور) (: االجتماعي) ا ه ف)
قاالستيراد.

أو1ب) ب1قس5م) ا س5 ) (: ا تس5ير)
مل 5)غير)مح قد5.

ا سنة)املا 5ة):)تبت أ)في)فاتح)وناور)
قتنتهي)في)31)ديسمبر)باستثناء)ا سنة)
في) ا تسج5ل) بذ ) تب أ) ا تي) األقلى)

ا سجل)ا تجاري.
ا شركة) تسج5ل) تم) (: ا تسج5ل)
با سجل)ا تجاري)باملحكمة)االبت ائ5ة)
بتاريخ) (7655 ( رقم) تحت)  بخريبكة)

31)ماي)2022.
م1جز)قب5ان)))

229 P

 AGENCE MAROCAINE 
D’EVENEMENTIEL

ش.ع.م.م
رقم)06)بل1ك)د)املسير5)خريبكة

إعالن)عن)تأسيس
بتاريخ) عرفي) عو )  بموت�سى)
تأسيس) تم) بخريبكة) (2022 ماي) (19
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5)عات)

الخصائص)ا تا 5ة):
 AGENCE (: ا تسم5ة)
 MAROCAINE D’EVENEMENTIEL
عات) شركة) (: ا وا 1ني) ا شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.)))
)املور)االجتماعي):)رقم)06)بل1ك)د)

املسير5)خريبكة.
100.000)درهم)م1زع) (: ا رأسمال)
على)1000)حصة)ق5مة)الحصة)100 

درهم.

ت1زيع)رأس)املال):

ا س5 )زكرياء)خارف))334)حصة)؛)

ا س5 )عب )املج5 )غز5)333)حصة)؛

ا س5 )اشرف) كنيزي))333)حصة.))))))))))))

ا ه ف)االجتماعي:

االجتماعي) قا تنش5ط) ا تنظ5م)

قا ثوافي)قا ريا�سي)؛

ا تجار5)؛

تنظ5م)املناسبات.

خارف) زكرياء) ا س5 ) ( (: ا تس5ير)

مل 5)غير)مح قد5.

ا سنة)املا 5ة):)تبت أ)في)فاتح)وناور)

قتنتهي)في)31)ديسمبر)باستثناء)ا سنة)

في) ا تسج5ل) بذ ) تب أ) ا تي) األقلى)

ا سجل)ا تجاري.

ا شركة) تسج5ل) تم) (: ا تسج5ل)

با سجل)ا تجاري)باملحكمة)االبت ائ5ة)

بتاريخ) (7623 ( رقم) تحت)  بخريبكة)

12)ماي)2022.
م1جز)قب5ان

230 P

STE  NAFRIC
   SARL

تح1يل)مور)ا شركة))))
بمـوت�سى)محضر)اجـتماع)املـنذو )

) شركة) (2022 ( وناور) (13 بتاريـخ)
NAFRIC)رأسمـا ها))200.000))درهـم)
ا سذ اقي) تجزئة) (: موـرها)  ا كائـن)

رقم)5)اوت)مل1ل،)تورر)ما)ولــي):

ا ذن1ان) إلى) ا شركة) مور) تح1يل)
ا تالي)بل1ك)7)رقم)34)حي)أك ال)أوت)

مل1ل)ص.ب)747. 

بكـتابة) ا وا ـ1ني) اإلوـ اع) تـم)

با زكان)))) باملـحكمة)االبت ائ5ة) ا ضـبط)

بتاريـخ)23ماي))2022)تـحت)رقم965.

231 P

BENOMAR T.B.P
SARL AU

ا ذام) الجمع) محضر) بموت�سى)

االجتماعي) املور) قتح1يل) االستثنائي)

تم) (2022 ماي) (24 بتاريخ)   لشركة)

ما)ولي):

االجتماعي) لشركة) املور) تح1يل)
(،4 رقم) عمار5) (: ا تالي) ا ذن1ان) من)
شوة) ا ثا ث،) ا طابق) زيز،) قاد) ز وة)
ا ذن1ان) إلى) ا رباط) أك ال،) (،7 رقم)
ا وبيبات،) بالفريج،) ز وة) (،6 (: ا تالي)

ا رباط.
األسا�سي) لشركة) ا نظام) تح5ين)
قتذ ول)ا فص1ل)ا تي)شملها)ا تغ5ير.
كتابة) ا وا ــ1ني)  ى) اإلو اع) قتم)
ا ضبط)باملحكمة)ا تجارية)في)ا رباط)
تحت) (2022 و1 15) فاتح)  بتاريخ)

رقم)125152.
232 P

SFM ACADEMY
تغ55ـر)تسم5ة)ا شركة

في) املؤرخة) ا وــرارات) بم1جـب) (- (I
ا 1ح5 ) ا شريك) فإن) (،2022 ماي) (5
»SFM ACADEMY«،)شركة)  شركة)
بشريك) مح قد5) مسؤق 5ة) عات)
درهم،) (100.000 رسما ها) قح5 ،)
(،71 ا ب5ضاء-) با  ار) مورها) ا كائن)
ز وة)عالل)بن)عب )هللا،)ا طابق)األقل)

)ا سجل)ا تجاري.)454.483()ق ):
 SFM« تسم5ة) اعتماد) قرر) (- (1

INSTITUTE)«) لشركة.
ا فصل) ع ل) ت5جة) ذ ك) (- (2
قألسباب) األسا�سي) ا نظام) من) ا ثاني)
ا نظام) من) (24 ا فصل) ا سناح5ة،)

األسا�سي.)
ا وا 1ني) باإلو اع) ا و5ام) تم) (- (II
املحكمة) ا ضبط)  ى) بكتابة)
بتاريخ) ا ب5ضاء)  ا تجارية) ل ار)

27)ماي)2022)تحت)رقم)825341.
امل بر

233 P

 STE BUSINESS & TAX
 CONSULTING

SARL AU
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)بشريك)قاح 
على)إثر)ا ذو )ا ذرفي)ا ذي)ققذه)
تم) أسفله،) ا 1ح5 ) لشركة) ا شريك)
قضع)ا و1ا ين)األساس5ة) شركة)عات)
قاح ) بشريك) مح قد5) مسؤق 5ة)

قا تي)من)خصائصها):
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 STE (: االجتماع5ة) ا تسم5ة) (- (1
 BUSINESS & TAX CONSULTING

.SARL AU
مذتم ،) محاسب) (: امل1ض1ع) (- (2
ا ضريب5ة،)االستشارات) االستشارات)

في)ا ت بير.
(،3 رقم) (: االجتماعي) املور) (- (3
ا طابق)األر�سي،)عمار5)ا سالم،)شارع)

عب )ا كريم)الخطابي،)بني)مالل.
4)-)امل 5):)99)عاما.

درهم) (100.000 (: ا رأسمال) (- (5
 100 بو5مة) 1000)حصة) من) مك1 ة)
ا شريك) ب5 ) كلها) درهم) لحصة)

ا 1ح5 .
ا شريك) وتكلف) (: ا تس5ير) (- (6
حجيرت) سذ5 ) ا س5 ) ا 1ح5 )

با تس5ير)مل 5)غير)مح قد5.
فاتح) من) (: املحاسب5ة) ا سنة) (- (7

وناور)إلى)31)ديسمبر.
ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (: اإلو اع) (- (8
تحت) ببني)مالل) االبت ائ5ة) باملحكمة)
 رقم)2022/487)بتاريخ)30)ماي)2022 

ا سجل)ا تجاري)رقم)12755.
234 P

 STE ALL HORIZONS TRANS
 INTER

SARL
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)
ققذه) ا ذي) ا ذرفي) ا ذو ) إثر) على)
شركاء)ا شركة)أسفله،)تم)قضع)ا و1ا ين)
مسؤق 5ة) عات) األساس5ة) شركة)

مح قد5)قا تي)من)خصائصها):
 STE (: االجتماع5ة) ا تسم5ة) (- (1
 ALL HORIZONS TRANS INTER

.SARL
ا  قلي) ا نول) (: امل1ض1ع) (- (2

 لبضائع،)تص ور)قاستيراد.
3)-)املور)االجتماعي):)رقم)4،)ز وة)

55)حي)ا ك1رس،)خن5فر5.
4)-)امل 5):)99)عاما.

درهم) (100.000 (: ا رأسمال) (- (5
 100 بو5مة) 1000)حصة) من) مك1 ة)
ا شكل) على) م1زعة) درهم) لحصة)

ا تالي):

لحسن)ب1حسين)600)حصة)؛
عب )هللا)ب1حسين)400)حصة.

إلى) ا تس5ير) أسن ) (: ا تس5ير) (- (6
غاوة) إلى) ب1حسين) هللا) عب ) ا س5 )

ص قر)قرار)ج و ) لشركاء.
فاتح) من) (: املحاسب5ة) ا سنة) (- (7

وناور)إلى)31)ديسمبر.
ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (: اإلو اع) (- (8
تحت) بخن5فر5) االبت ائ5ة) باملحكمة)
 رقم)2022/218)بتاريخ)25)ماي)2022 

ا سجل)ا تجاري)رقم)4387. 
235 P

EL BAKALI NEGOCE
SARL AU

رأسما ها):)100.000)درهم
 151 RUE(:(املور)االجتماعي

 OUSSAMA BNOU ZAID ETG
 2 CITE GAUCHE N G MAARIF

CASABLANCA
با  ار) عرفي) عو ) بموت�سى)
 2020 ديسمبر) (17 بتاريخ) ا ب5ضاء)
ا نظام5ة) شركة) ا و1ا ين) أنشأت)
بشريك) املح قد5) املسؤق 5ة) عات)

قاح )باملميزات)ا تا 5ة):
ا تسم5ة):)ا بوالي) 5ك1س)ش.ع.م.م)
 EL BAKALI NEGOCE SARL ش.ق)

.AU
عات) شركة) (: ا وا 1ني) ا شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5)بشريك)قاح .
ا ه ف):)تاجر.

و1م) من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)
حا ة) في) ع ا) ما) ا نهائي) ا تأسيس)

ا فسخ)املسبق)أق)ا تم و .
رأسمال) ح د) (: ا شركة) رأسمال)
درهم) (100.000 بو5مة) ا شركة)
فئة) من) حصة) (1000 على) موسم)
اكتتبت) ا 1اح 5) 100)درهم) لحصة)

قحررت)با كامل)ققزعت)كما)ولي):
حصة) (1000 ا بوالي) محم )

100.000)درهم)؛
 100.000 حصة) (1000 املجم1ع)

درهم.
من) ا شركة) تس5ير) (: ا تس5ير)
غير) مل 5) ا بوالي) ا س5 )محم ) طرف)

مح قد5.

ا سنة)االجتماع5ة):)من)فاتح)وناور)
إلى)31)ديسمبر)من)كل)سنة.

بمصلحة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
كتابة)ا ضبط)  ى)املحكمة)ا تجارية)
 با  ار)ا ب5ضاء)بتاريخ)28)وناور)2021 
قبا سجل) (763085 رقم) تحت)

ا تجاري)تحت)رقم)487207.
236 P

STE ZALARCHI
SARL

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
برأسمال):)100.000)درهم

عمار5)30)شوة)8،)شارع)م1الي)
أحم ) 1ك5لي،)حسان،)ا رباط

املؤرخ) ا ذرفي) ا ذو ) بموت�سى)
2022)با رباط)قا تي) 12)أبريل) بتاريخ)

تحمل)الخصائص)ا تا 5ة):)
 STE ZALARCHI (: ا تسم5ة)

.SARL
األرض) تاجر) (: االجتماعي) ا ه ف)
في)ا ب5ع)با تجزئة)قا فخار،)قاألعمال)

املختلفة،)قاإلدار5)ا تجارية.
رأسمال)ا شركة):)100.000)درهم.

امل 5):)99)سنة.
30)شوة) :)عمار5) املور)االجتماعي)
أحم ) 1ك5لي،) م1الي) شارع) (،8

حسان،)ا رباط.
حمز5) بنج ي،) بشرى) (: املسيرون)

 ذلج.
ا تجاري) با سجل) ا تو55 ) رقم)
رقم) با رباط) ا تجارية) باملحكمة)
RC160667)بتاريخ)فاتح)و1 15)2022.
237 P

STATION NEZALIM
ستاس15) زا 5م

 شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5)
عات)ا شريك)ا 1اح 

رأسما ها):)100.000)درهم
مورها)االجتماعي):)208،)شارع)

الكرقى،)ا طابق)ا رابع،)رقم)8،)درب)
املنجر5،)ا  ار)ا ب5ضاء

I)-)بموت�سى)محضر)الجمع)ا ذام)
ا ب5ضاء) با  ار) املسجل) االستثنائي)
2022) شركة) ماي) (12 بتاريخ)

STATION NEZALIM)تورر)ما)ولي):)

تف1يت)حصص) امل1افوة)على) (- (1

اجتماع5ة)على)ا شكل)ا تالي):

 1000 تف1يت) على) امل1افوة) تمت)

درهم) (100 بو5مة) اجتماع5ة) حصة)

عب ) ا س5 ) ومتلكها) ا تي)  ل1اح 5)

ا باقي)اب1)بكر)با شركة) فائ 5)ا س5 )

صالح)ا  ون)بن)ب5ا.

إلى)االسم) -)تغ5ير)اسم)ا شركة) (2

 CASA NORD SERVICE (: الج و )

.BATTERIE

ا شركة) نشاط) ت1س5ع) (- (3

 يشمل)األنشطة)ا تا 5ة):)شراء)قب5ع)

قاملستذملة) الج و 5) ا بطاريات)

كما) املركبات...،) ملحوات) قجم5ع)

تزقي ) محطة) ا نشاطة) إ غاء) تم)

با توس5ط) ل1ق1د) قتاجر) ا س5ارات)

أق)املحرققات)قا زي1ت)ا صناع5ة.

4)-)استوا ة)املسير)ا سابق)ا س5 )

مسير) قتذ5ين) اب1بكر) ا باقي) عب )

ا  ون) صالح) ا س5 ) ج و ) لشركة)

بن)ب5ا)مل 5)غير)مح د5.

ا تغ5يرات) جم5ع) على) بناءا) (- (5

بذ ك) تذ ول) تم) ا ذكر،) ا سا فة)
ا وا 1ن) 7)ق43)من) (،6 (،3 (،2 ا بن1د)

األسا�سي) لشركة.

ج و ) قا 1ن) قإقرار) تح5ين) (- (6

 لشركة.

كتابة) ا وا 1ني)  ى) اإلو اع) (- (II

با  ار) ا تجارية) باملحكمة) ا ضبط)

2022)تحت) 26)ماي) بتاريخ) ا ب5ضاء)

رقم)825304.
موتطف)من)أجل)اإلشهار

238 P

 ROUSOU INGENIERIE
 )شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)

عات)ا شريك)ا 1اح 

ا سجل)ا تجاري)با رباط

تأسيس)شركة
بتاريخ) مؤرخ) عرفي) عو )  بموت�سى)

شركة) تأسيس) تم) (2022 ماي) (18

عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 )خصائصها)كا تالي):
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ا تسم5ة):

.ROUSOU INGENIERIE  

عن ) 5 قم) (: االجتماعي) املور) (

با رباط)400،)شارع)الحسن،)شوة)5 

ا طابق)ا ثاني،)دو1ر)الجامع.

امل 5):)99)سنة.

ا ه ف)االجتماعي):)ه ف)ا شركة)

خارجه) أق) املغرب) داخل) س1اء)

لحسابها)أق)لحساب)اآلخرين):

قأبحاث،)هن سة) مكتب)دراسات)

ا بناء،)االستشار5،)ا تك1ين.
رأس)املال):)ح د)رأسمال)ا شركة)

إلى) موسمة) درهم) (10.000 مبلغ) في)

درهم) (100 فئة) من) ( حصة) (100

بنسبة) م ف1عة) ا 1اح 5)  لحصة)

ا 1ح5 5) املساهمة) قبل) من) (%100

ا س5 5)سن س) ب اقي.

ا س5 5) تذ5ين) تم) (: ا تس5ير)

سن س) ب اقي)كمسير5) لشركة)مل 5)

غير)مح قد5.

بت1ق5ع) ا شركة) تلتزم) (: ا ت1ق5ع)

لجم5ع) سن س) ب اقي) ا س5 5)

ا ذو1د)قاملذامالت.

اإلو اع) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)

ا وا 1ني)  ى)كتابة)ا ضبط)باملحكمة)

ا تجارية)با رباط)قتم)تو55 ها)با سجل)

بتاريخ) (160643 رقم) تحت) ا تجاري)

فاتح)و1 15)2022.
قهذا)بمثابة)موتطف)قب5ان)))

239 P

 LABORATOIRE DES 

 ETUDES ET DE CONTROLE

DES MATERIAUX
LECM

SARL AU

إنشاء)شركة
بتاريخ) عرفي) عو )  بموت�سى)

تأسيس) تم) بتاز5) (2022 وناور) (27

شركة)LECM)عات)املميزات)ا تا 5ة):

 LABORATOIRE DES (: ا تسم5ة)

 ETUDES ET DE CONTROLE DES

 .MATERIAUX SARL AU

57)مكرر،) :)رقم) )املور)االجتماعي)
ا و س) تجزئة) أر�سي،) تحت) ا طابق)

ا ثا ث،)تاز5.
ا رأسمال):)100.000)درهم.

الج15تون5ة) ا  راسة) (: ا ه ف)
قمراقبة)ج1د5)األشغال)قامل1اد)قالخبر5)

في)م5 ان)ا بناء)قاألشغال)ا ذم1م5ة.
ا شركاء):)ا س5 )ابزيز)محم .

ا سنة)املا 5ة):)2022.
ا تس5ير):))ا س5 )ابزيز)محم .

ا سجل)ا تجاري):)6463.
240 P

LES CHAIS DE SKHIRAT
   SARL AU

تأسيس) على) االتفاق) تم)  و )
شركة)حسب)املذط5ات)ا تا 5ة):

 LES CHAIS DE(ا تسم5ة):)شركة
.SKHIRAT SARL AU

ب1ع5بة،) دقار) (: االجتماعي) املور)
ا طريق)ا 1طن5ة)رقم)1،)ا صخيرات،)

تمار5.
ا ه ف):)ب5ع)ماء)الح5ا5)ا كح1 5ة،)

املشرقبات)أق)املوبالت)ا كح1 5ة.
تاريخ) من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)

تأسيس.
املال) رأس) ع د) (: ا رأسمال)

100.000)درهم.
ا يزو ) طرف) من) تسير) (: ا تس5ير)
 2001 ماي) (2 سنة) املزداد)  ذرق�سي،)

بأك ال،)ا رياض.
 و )تـم)اإلوـ اع)ا وا ـ1ني)باملـحكمة)
االبت ائ5ة)بتمار5)في)فاتح)و1 15)2022 

تحت)رقم)8237.
241 P

STE ETHIOMAR TECH
SARL

(EX. LEADER SPORT ENENT(
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

71265
 LOT AL FADILA 55(:(عن1انها)رقم

 RES JARDINS DE TEMARA
HARHOURA

تف1يت)الحصص
زياد5)رأس)املال

تغ5ير)ا شكل)ا وا 1ني
تغ5ير)اسم)ا شركة
اإلدار5)قا ت1ق5ع

تغ5ير)ا نشاط)ا رئي�سي
بموت�سى)عو )عرفي)املؤرخ)بتاريخ)
22)مارس)2022)تمت)املصادقة)على):

 100 أصل) من) حصة) (70 تف1يت)
محم ) ا س5 ) ومتلكها) ا تي) حصة)
أمين)ا نهماني)عن1ا ه)شارع)محم )بن)
عب )هللا)ا ركراكي،)ا ذمار5)45)ا شوة)

7)ا ذرفان،) فائ 5):
قا ذي) محم ) علي) محم ) ا س5 )
قا ساكن) حصة) (70 ومتلك) أصبح)
م1الي) برج) (،6 مجم1عة) (68 برقم)

عمر،)مكناس.
 10.000 رفع)رأسمال)ا شركة)من)

إلى)100.000.
ا وا 1 5ة) لشركة) ا صفة) تغ5ير)
مسؤق 5ة) عات) شركة)  تصبح)

مح قد5.
سب1ر) الو ر) ا شركة) اسم) تغ5ير)

افنت) 5صبح)ات15مار)ت5ك.
محم ) علي) محم ) ا س5 ) تذ5ين)

كمسير) لشركة.
 و )تم)اإلو اع)ا وا ــ1ني)باملحكمة)
ا تجارية)با رباط)بتاريخ)9)ماي)2022 

تحت)رقم)124408.
مؤرخ) عرفي) عو ) إلى) باإلضافة)

بتاريخ)24)ماي)2022)ا ذي)تم)ف5ه):
ا رئي�سي) 5صبح) ا نشاط) تغ5ير)
االستيراد)قا تص ور)قا تجار5)قا ت1زيع.
قق )تم)إو اعه)ا وا 1ني)باملحكمة)
و1 15) فاتح) بتاريخ) با رباط) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)125126.
242 P

SUPERIOR AUTO
شركة)مح قد5)املسؤق 5ة

رأسما ها)ه1):)100.000)درهم
املور)االجتماعي):)4)ز وة) 1با 5ا،)

(،I(تجزئة)4)سكت1ر)17)بل1ك 
حي)ا رياض،)ا رباط)))

ا ذام) الجمع) تبذا) ورارات)
 SUPERIOR االستثنائي) شركة)
املسؤق 5ة) مح قد5) شركة) (AUTO
تم) (2022 مارس) (16 بتاريخ) املنذو )

إقرار):

االجتماعي) املور) عن1ان) تغ5ير)
  لشركة)من):)4)ز وة) 1با 5ا،)تجزئة)4 
ا رياض،) حي) (،I بل1ك) (17 سكت1ر)
محل) (: ب) ا كائن) املحل) إلى)  ا رباط)
الحسن) زاقية)شارع) 1)عمار5)ب،) رقم)

ا ثاني)قز وة)ا فشتالي،)أك ال،)ا رباط.
م1قف) (: إلى) ا نشاط) تول5ص)

ا س5ارات.
ا وا 1ن) من) (5 ا فصل) تذ ول)

األسا�سي.
األسا�سي) ا وا 1ن) على) املصادقة)

املذ ل.
ا وا ـ1ني) لشركة) اإلوـ اع) تـم)
بتاريخ) با رباط) ا تجارية)  باملـحكمة)

11)ماي)2022)تحت)رقم)124506.
243 P

E-DERSYS
SARL

با رباط) مؤرخ) محضر) بموت�سى)
بتاريخ)21)أبريل)2022)تم)تغ5ير)بذض)

ق1ا ين)ا شركة)قح د)ما)ولي):
-)تغ5ير)مور)ا شركة)من)عمار5) (1
م1الي) شارع) (،8 رقم) شوة) (،30 رقم)
املور) إلى) حسان.) ا 1ك5لي،) أحم )
الج و )بل1ك)ت)س)رقم)75)ا رجاء)في)

هللا)ح.ي.م)ا رباط.
ا شركة)من)طرف) ت ار) (: ا تس5ير)
غير) مل 5) اسالم) ا ت1الي) ا س5 )

مح قد5.
بكتابة) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)
 2 بتاريخ) ا تجارية) باملحكمة) ا ضبط)

و1 15)2022)تحت)رقم)125174.
242 P

SOTRAGC
SARL

با رباط) مؤرخ) محضر) بموت�سى)
بتاريخ)15)أبريل)2022)تم)ما)ولي):

حل)ا شركة.
امله ي) الخرقيض) ا س5 ) تسم5ة)

 تصف5ة)ا شركة)بمورها)االجتماعي.
باملحكمة) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)
و1 15) فاتح) بتاريخ) با رباط) ا تجارية)
(: ا تجاري) ا سجل) رقم) (2022

106401)تحت)رقم)125172.

243 P
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HOUSELITE
SARL AU

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
عات)ا شريك)ا 1ح5 

رأسما ها):)100.000)درهم
املور)االجتماعي):)79)شارع)بن)سينا)
ا طابق)2)شوة)رقم)6)أك ال)ا رباط

ا ذام) الجمع) محضر) بموت�سى)
غير)ا ذادي)املنذو )بتاريخ)10)فبراور)
ا وا 1ن) ص5اغة) إعاد5) تمت) (2022
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) لشركة)
املح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )ح5ث)

تورر)ما)ولي):
 100 بو5مة) حصة) (510 تف1يت)
ا ص1 بي) ا س5 ) إلى) درهم) لحصة)
قاملسير) املا ك) سرحان) 5صبح)
 1000 بمجم1ع) ا 1ح5 ) لشركة)

حصة.
بإضافة) ا شركة) امت اد) غرض)
ا ترك5ب) في) كمواقل) أخرى) أنشطة)
األعمال) مختلف) في) قمواقل) ا فني)

قاإلنشاءات.
تغ5ير)ا شكل)ا وا 1ني) لشركة)من)

.SARL AU(إلى(SARL
ا وا 1ني)  ى) اإلو اع) تم) قق )
 16 بتاريخ) با رباط) ا تجارية) املحكمة)

ماي)2022)تحت)رقم)3513.
244 P

MONDIAL FACILITIES
SARL AU

تك1ين)شركة)مح قد5)املسؤق 5ة)
عات)شريك)قح5 

بالج و 5) بموت�سى)محضر)مؤرخ)
قضع) تم) (2022 ماي) (18 بتاريخ)
مح قد5) األساس5ة) شركة) ا و1ا ين)
عات) قح5 ) شريك) عات) املسؤق 5ة)

املميزات)ا تا 5ة):
املنشآت) ص5ا ة) (- (1 (: ا ه ف)
تكن1 1ج5ا) حل1ل) (- (2 ا صناع5ة.)
قا تبادل) ا تجار5) (- (3 املذل1مات.)

ا تجاري.
املور):)عمارE«(5«)إقامة)ابن)سينا،)
طريق) األقل،) ا طابق) (،6 رقم) ا شوة)

س5 ي)ب1زي )الج و 5.

بما) املال) رأس) ح د) (: املال) رأس)
ق ره)1.200.000)درهم.

ا شركة)من)طرف) ت ار) (: ا تس5ير)
غير) مل 5) امله ي) الخرقيض) ا س5 )

مح قد5.
بكتابة) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)
االبت ائ5ة) باملحكمة) ا ضبط)
رقم) (2022 ماي) (23 بتاريخ) الج و 5)
19407)تحت)رقم) ا سجل)ا تجاري):)

اإلو اع):)27841.
244P مكرر

ص1ك1قيست)ش.م.م.
ملتوى)شارع)محم )ا  و1ري)قجمال)ا  ون)
األفغاني)عمار5)رقم)1)شوة)رقم)2،)ا ون5طر5

سجل)تجاري)رقم)25983)ا ون5طر5

N.L.S CONSEILS
SARL

شركة)مح قد5)املسؤق 5ة
رأسما ها):)12.000)درهم

مورها)االجتماعي):)ا ون5طر5،)شوة)
رقم)3)عمار5)ا فردقس)م5م1زا،)شارع)

هارقن)ا رش5 
تأسيس

املبرم) ا ذرفي) ا ذو ) بموت�سى)
قضع) (،2022 مارس) (18 بتاريخ)
تحمل) األسا�سي) شركة) ا وا 1ن)

امل1اصفات)ا تا 5ة):
تسم5ة) ا شركة) تحمل) (: ا تسم5ة)

.«N.L.S CONSEILS«
(: إلى) ا شركة) ته ف) (: ا ه ف)

استشار5)ا تس5ير.
مور) ح د) (: االجتماعي) املور)
 3 رقم) شوة) ا ون5طر5،) في) ا شركة)
عمار5)ا فردقس)م5م1زا،)شارع)هارقن)

ا رش5 .
امل 5):)ح دت)م 5)ا شركة)في))99 

سنة.
ا سنة)االجتماع5ة):)تبت ئ)في)فاتح)
31)ديسمبر)من)كل) ( وناور))قتنتهي)في)

سنة.
ح د)) (: االجتماعي) ا رأسمال)
 12.000 مبلغ) في) ا شركة) رأسمال)
درهم)قه1)مك1ن)من)120)حصة)من)
مكتتبة) درهم) ل1اح 5،) (100 فئة)
قمحرر5)بأكملها)قم1زعة)على)ا شركاء)

كا تالي):

 BOCQUEL AUDIT ET شركة)
CONSEIL : 40)حصة.

: علي) بن) �سي) سه5ل)  ا س5 )
 40)حصة.

شركة)HULICE : 20)حصة.
شركة)IDEC : 20)حصة.

إجمالي)الحصص):)120)حصة.
ا س5 )سه5ل) تذ5ين) تم) (: ا تس5ير)
ب.ق.ت) ل) الحامل) علي) بن) �سي)
 12 با ون5طر5،) ا واطن) (G901092

ممر)م1الي)سل5مان.
تسج5ل) تم) (: ا تجاري) ا سجل)
املحكمة) ضبط) بكتابة) ا شركة)
ماي) (26 بتاريخ) با ون5طر5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)65451.
 لخالصة)قا تذكير

املسير

245 P

SOHAIL DREAM CAR
SARL AU

تأسيس)شركة
بتاريخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
11)ماي)2022)با صخيرات،)تم)قضع)
مح قد5) ا تأسي�سي) شركة) ا وا 1ن)

املسؤق 5ة)عات)شريك)قح5 ):
 SOHAIL DREAM (: ا تسم5ة)

.CAR SARL AU
ا ه ف)االجتماعي):)تأجير)س5ارات.
املور)االجتماعي):)تجزئة)ا ذشيشة)

رقم)7)ا صخيرات.
م 5)ا شركة):)99)سنة.

 100.000 (: االجتماعي) ا رأسمال)
من) حصة) (1.000 إلى) موسمة) درهم)
ا 1اح 5) درهم) لحصة) (100 فئة)

اكتتبت)قحررت)كلها)من)طرف):
 1000 (: سه5ل) اسماع5ل) ا س5 )

حصة.
ا تس5ير):)ا س5 )اسماع5ل)سه5ل.
ا سنة)االجتماع5ة):)من)فاتح)وناور)

إلى)31)ديسمبر)من)كل)سنة.
ا ضبط) بكتابة) اإلو اع) تم)
بتاريخ بتمار5) االبت ائ5ة)  باملحكمة)

 31)ماي)2022)تحت)رقم)136419.
245P مكرر

YORA BUSINESS
SARL

إعالن)تذ والت)با شركة
تف1يت)حصص)با شركة)-)تغ5ير)

املور)االجتماعي
 YORA BUSINESS(:(اسم)ا شركة

.SARL
 170 ا شركة) حصص) تف1يت)
إلى) امزيل) و1سف) ا س5 ) من) حصة)

ا س5 )هشام)امزيل.
 160 ا شركة) حصص) تف1يت)
إلى) امزيل) رش5 ) ا س5 ) من) حصة)

ا س5 )هشام)امزيل.
 46 من) االجتماعي) املور) تغ5ير)
ا رباط) أك ال) (2 شوة) عوبة) شارع)
 450 مطاع) اقالد) تجزئة) (1 املحل) إلى)

ا وطاع)2)تمار5.
بكتابة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية) املحكمة) ا ضبط)  ى)
رقم) (،2021 و1 15) (28 في) با رباط)
ا تجاري) ا سجل) (،116460 اإلو اع)

رقم)133245.
246 P

FASITTY TRAV
إعالن)تذ والت)با شركة

.FASITTY TRAV(:(اسم)ا شركة
تجزئة) من) ا شركة) مور) تح1يل)
رقم) املحل) (3150 تجزئة) ا 1فاق)
رقم) املسير5) (5 امال) إلى) تمار5) ثالثة)
املنص1ر) يذو1ب) األقل) ا طابق) (669

ا رباط.
املحكمة) في) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

االبت ائ5ة)تمار5)تحت)رقم)8231.
247 P

INTERNATIONAL BRIDGES
SARL

تأسيس)
في مؤرخ) عرفي) عو )  بموت�سى)
تم) ق ) با رباط،) (2022 ماي) (27  
املسؤق 5ة) عات) شركة) تأسيس)
املح قد5)تحمل)الخصائص)ا تا 5ة):

 INTERNATIONAL (: ا تسم5ة)
.BRIDGES SARL
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عات) شركة) (: ا وا 1 5ة) ا صفة)

ا شريك) عات) املح قد5) املسؤق 5ة)

ا 1ح5 .

االستشارات) (: االجتماعي) ا ه ف)

قا تس5ير.

م1اكبة)ا طالب.

اإلدماج)املنهي.

درهم) (100.000 (: املال) رأس)

فئة) من) حصة) (1000 إلى) موسمة)

100)درهم) لحصة.

من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)

ا تأسيس)ا نهائي.

وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)

ما) سنة) كل) من) ديسمبر) (31 ( إلى)

تاريخ) من) تبت ئ) األقلى) ا سنة) ع ا)

ا تسج5ل.

املور):)54،)شارع)تانس5فت،)شوة)

1)أك ال)ا رباط.

ا تس5ير):)ا س5 )و1نس)رقاق.

ا تجاري) با سجل) ا تو55 ) رقم)

بتاريخ) (160673 رقم) تحت) با رباط)

فاتح)و1 15)2022.

248 P

SOCIETE TOUIJRI ET RAJAE

SARL

ا ذام) الجمع) محضر) بموت�سى)

االستثنائي)بتاريخ)15)أبريل)2022)تم)

املسبق) لشركة) الحل) على) االتفاق)

قتصف5تها.

ت1يجري) محم ) ا س5 ) تذ5ين) تم)

رقم) ا 1طن5ة) الحامل) لبطاقة)

مارس) (13 سنة) املزداد) (E139516

1963)مصفي) لشركة.

مور)ا تصف5ة)ح د)ب):)20)شارع)

األمم)املتح 5)أك ال)ا رباط.

با سجل) املحضر) قضع) تم)

ماي) (26 بتاريخ) با رباط) ا تجاري)

2022)تحت)رقم)125040.
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SAW’ART PRODUCTION
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)

بشريك)قح5 
تأسيس

محرر) عرفي) عو ) بموت�سى) (- (I
تم) (،2022 ماي) (17 بتاريخ) با رباط)
إنشاء)شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)
الخاص5ات) عات) قح5 ) بشريك)

ا تا 5ة):
 SAW’ART (: اإلسم)

.PRODUCTION
عات) شركة) (: ا وا 1ني) ا شكل)

مسؤق 5ة)مح قد5)بشريك)قح5 .
أفالم) إ تاج) (: االجتماعي) امل1ض1ع)

سينمائ5ة.
و1م) من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)

ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري.
فرنسا) شارع) (45 عمار5) (: املور)

شوة)8)أك ال)ا رباط.
ا رأسمال):)10.000)درهم)موسمة)
درهم) (100 فئة) من) حصة) (100 إلى)

 لحصة)ا 1اح 5.
الحصص):)ا س5 5)جم5لة)ا ه1ني)

: 100)حصة.
ا ه1ني) جم5لة) ا س5 5) (: ا تس5ير)
مح قد5) غير) مل 5) كمسير5) لشركة)

بشريك)قح5 .
ا سجل)ا تجاري)رقم):)160581.

إلى) وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)
31)ديسمبر)من)كل)سنة.

ا وا 1ني) لشركة) اإلو اع) تم) (- (II
باملحكمة)ا تجارية)با رباط.
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ALIS SERVICES
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5

رأسما ها)100.000)درهم
مورها)االجتماعي):)54،)ز وة)

تانس5فت)شوة)رقم)1،)أك ال)
ا رباط 

بموت�سى)عو )عرفي)محرر)بتاريخ)
شركة) تأسيس) تم) (،2021 ماي) (26
باملميزات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات)

ا تا 5ة):
.ALIS SERVICES(:(ا تسم5ة

عات) شركة) (: ا وا 1ني) ا شكل)
مسؤق 5ة)مح قد5.

األنشطة) (: االجتماعي) امل1ض1ع)
ا تجارية.

قت1زيع) قب5ع) قتص ور) استيراد)
جم5ع)أ 1اع)ا بضائع.

امل 5):)99)سنة.
ز وة) (،54 (: االجتماعي) املور)
تانس5فت)شوة)رقم)1،)أك ال)ا رباط.
درهم) (100.000 (: ا رأسمال)
فئة) من) حصة) (1000 إلى) موسمة)

100)درهم) لحصة)ا 1اح 5.
(: :)ا س5 )حم5 ق)س1ق) الحصص)

500)حصة.
 500 (: ا س5 )محم )م1ريبا)ت1راي)

حصة.
مل 5) ا تس5ير) أسن ) (: ا تس5ير)
حم5 ق) ا ساد5) إلى) مح قد5) غير)
رقم) اإلقامة) الحامل) بطاقة) س1ق)
ت1راي) م1ريبا) قمحم ) ()A056987Q(
رقم) ا تسج5ل) الحامل) بطاقة)

.(A036500M(
ا وا 1ني) لشركة) اإلو اع) تم)
 2 بتاريخ) با رباط) ا تجاري) باملحكمة)
و1 15)2022)تحت)رقم)125182)رقم)

ا سجل)ا تجاري)160719.
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HABIBI MOSAICS
استوا ة)املسير)قتذ5ين)مسير)ج و 

في) املؤرخ) املحضر) بموت�سى) (- (1
غير) ا ذام) الجمع) (،2022 مارس) (9
»حب5بي) شركة) ملساهمي) ا ذادي)
م1زاو5ك«)ش.م.م)رأسما ها)120.000 
ا شوف) بذين) مورها) ا كائن) درهم،)
راس) الحضرية) ب1ل) ألشغال) عمل5ة)
رقم) ا 1ح 5) ا صناع5ة) املنطوة) املا)
با سجل) املسجلة) فاس،) (S1/69
 48263 رقم) تحت) ا تجاري) فاس)

قافو1ا)على)ما)ولي):
ا س1ماتي) 1ر) ا س5 ) استوا ة)
ا  ون)عق)الجنس5ة)املغرب5ة)قالحامل)
رقم) ا 1طن5ة) ا تذريف)  بطاقة)
L202126)من)مهامه)كمسير) لشركة)

قع ك)من)تاريخ)9)مارس)2022.

تذ5ين)ا س5 )سذ5 )ا ك1ماري)عق)

لج1از) قالحامل) ا بروطا 5ة) الجنس5ة)

كمسير) (536050289 رقم) ا سفر)

ج و ) لشركة.

قا 1ن) من) (12 ا فصل) تغ5ير)

ا تأسيس.

بكتابة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (- (2

و1م) بفاس) ا تجارية) املحكمة) ضبط)

14)مارس)2022)تحت)رقم)1377.
 إلشار5)قا نشر

املسير):)سذ5 )ا ك1ماري
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EVENTS AGENCY

SARL AU

رأسما ها)10.000)درهم

رقم)15)شارع)األبطال،)شوة)رقم)4،)

أك ال،)ا رباط

ا سجل)ا تجاري)رقم)132265

ا حالل)ا شركة)ا سابق)ألقا ه
 24 ب) املؤرخ) املحضر) عن) (- (1

ا 1ح5 ) ا شريك) قرر) (،2022 وناور)

ش.م.م،) أج1 �سي) اوفا تس)  شركة)

 10.000 االجتماعي) رأسما ها) املو ر)

 15 رقم) ب) مورها) ا كائن) درهم،)

4،)أك ال،) شارع)األبطال،)شوة)رقم)

ا تجاري) با سجل) قاملسجلة) ا رباط،)

با رباط)تحت)رقم)132265،)ا حالل)

ماطا) س5م1ز) ألقا ه) ا سابق) ا شركة)

 1121 ب) ا واطن) كار 1س،)  1يس)

ا 1فاق)تمار5،)قالحامل)لج1از)ا سفر))

ا تصف5ة) مأم1ر) (P696127 رقم)

ا سلطات) لو5ام) بجم5ع) قف1ض) ه)

ا تصف5ة) مور) رسخ) ثم) املهمة) بهذه)

باملور)االجتماعي)املذك1ر)أعاله.

بكتابة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (- (2

با رباط) االبت ائ5ة) املحكمة) ضبط)

و1م)4)أبريل)2022)تحت)رقم)2385.
 إلشار5)قا نشر

املسير):)س5م1ز)ماطا) 1يس)كار 1س
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 SOCIETE ADVANTA
MINING

SARL
رأسمال)ا شركة)100.000)درهم

ز وة)16)رقم)18)حي)شيبا)الحاجب
بتاريخ) املبرم) عرفي) عو ) بموت�سى)
شركة) تأسيس) تم) (2022 فبراور) (10
الخصائص) عات) املسؤق 5ة) مح قد5)

ا تا 5ة):
 SOCIETE ADVANTA (: ا تسم5ة)

.MINING SARL
ا ه ف):)مشغل)املناجم)قاملحاجر.

املور)االجتماعي):)ز وة)16)رقم)18 
حي)شيبا)الحاجب.

في) ا شركة) م 5) ح دت) (: امل 5)
تأسيسها) تاريخ) من) ابت اء) سنة) (99

ا نهائي.
ا سنة) تبت ئ) (: املا 5ة) ا سنة)
في قتنتهي) وناور) فاتح) من)  املا 5ة)

 31)ديسمبر)من)كل)سنة.
مح د) (: االجتماعي) ا رأسمال)
إلى) موسم) درهم) (100.000 مبلغ) في)
فئة) من) اجتماع5ة) حصة) (1000
100)درهم) لحصة)تم)تس و )ق5متها)

كا تالي):
ا س5 )أحم )ب1طهر):)120)حصة)
 12.000 أي) درهم) لحصة) (100 ب)

درهم.
ا س5 )حسن)ب1طهر):)120)حصة)
 12.000 أي) درهم) لحصة) (100 ب)

درهم.
ا س5 )لحسن)ب1طهر):)120)حصة)
 12.000 أي) درهم) لحصة) (100 ب)

درهم.
ا س5 )محم )ب1طهر):)120)حصة)
 12.000 أي) درهم) لحصة) (100 ب)

درهم.
120)حصة) (: ب1طهر) ا س5 )عزيز)
 12.000 أي) درهم) لحصة) (100 ب)

درهم.
400)حصة) (: ا س5 )فؤاد)امجرار)
 40.000 أي) درهم) لحصة) (100 ب)

درهم.
 100 ب) حصة) (1000 (: املجم1ع)

درهم) لحصة)أي)100.000)درهم.

ا وا 1ن) بموت�سى) (: ا تس5ير)

األسا�سي)املشار)أعاله،)عين)ا س5 ون)

مسيرون) امجرار) قفؤاد) ب1طهر) عزيز)

 لشركة)مل 5)غير)مح قد5.

اإلو اع) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)

الجه1ي) الستثمار) باملركز) ا وا 1ني)

بمكناس)قاملسجلة)با سجل)ا تجاري)

رقم)56279.

254 P

دو1ان)األستاع)لحسن)منو1ش

امل1ثق)با رباط

شارع)عمر)ابن)الخطاب،)عمار5)10،)شوة)رقم)

6،)أك ال)ا رباط

UNIQUE IMMO  شركة

ش.ع.م.م)ش.ق

رأسما ها)28.160.400)درهم

مورها)االجتماعي)با  ار)ا ب5ضاء)

شارع)عب )امل1من)عمار5)202)رقم)5

ا سجل)ا تجاري):)436089

تف1يت)الحصص)االجتماع5ة
رسمي) تف1يت) عو ) بم1جب)

األستاع) تلواه) االجتماع5ة) الحصص)

ماي) (30 في) مؤرخ) منو1ش،) لحسن)

2022،)ف1ت)ا س5 )امله ي)بنشورقن)

جم5ع))الحصص)االجتماع5ة)ا ذائ 5)

قع ك) أعاله،) املذك1ر5) با شركة)  ه)

 فائ 5)ا س5 )و1نس)منتصر.

بنشورقن) امله ي) ا س5 ) ق م)

استوا ته)من)مهام)ا تس5ير)با شركة)

منتصر) و1نس) ا س5 ) تذ5ين) قتم)

كمسير)قح5 ) لشركة.

ا شكل) تغ5ير) تم) ع ك) عن)  ت5جة)

عات) شركة) إلى) ا وا 1ني) لشركة)

ا شريك) عات) املح قد5) املسؤق 5ة)

ا 1ح5 ))ش.ع.م.م)ش.ق(.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

فاتح) بتاريخ) ا ب5ضاء) ا تجارية) ل ار)

و1 15)2022)تحت)رقم)18963.
موتطف)قب5ان

األستاع)لحسن)منو1ش،)م1ثق)با رباط
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ORFITEC

BAHRI TAS-HILATE
SARL AU

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)

شركة) تأسيس) تم) (2022 فبراور) (16

ج و 5) شركة)قاح )عات)امل1اصفات)

ا تا 5ة):

 BAHRI TAS-HILATE (: ا تسم5ة)

.SARL AU

ا نشاط):)متذ د5)الخ مات.

مسؤق 5ة) عات) شركة) (: ا صنف)

مح قد5) شريك)قاح .

املور)االجتماعي):)حي)الحسني)ز وة)

125)رقم)5)مكرر)قج 5.
درهم) (10.000 (: ا شركة) رأسمال)

م1زعة)كاآلتي):)

ا تذريف) بطاقة) حسين) بحري)

.F279384(ا 1طن5ة)رقم

تسج5ل) بذ ) سنة) (99 (: امل 5)

ا سجل)ا تجاري.

بطاقة) حسين) بحري) (: ا تس5ير)

 F279384 رقم) ا 1طن5ة) ا تذريف)

مل 5)غير)مح قد5.

 و )تم)اإلو اع)ا وا 1ني)باملحكمة)

ا تجارية)ب1ج 5)بتاريخ)19)ماي)2022 

تحت)رقم)7009.
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DIGITAL COFFEE
ش.م.م

400)شارع)الحسن)2)اقامة)5)ا رباط

بموت�سى)عو )عرفي)مؤرخ)با رباط)

بتاريخ)7)فبراور)2022)ق )تم)تأسيس)

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5):

.DIGITAL COFFEE(:(ا تسم5ة

املذل1مات) خ مات) (: ا ه ف)

ا تجارية)-)ا ت1اصل،)ا تنم5ة،)متذه )

الحفالت.
رأسمال)ا شركة):)100.000)درهم)

فئة) من) حصة) (1000 إلى) موسمة)

100)درهم) لحصة)ا 1اح 5):

أمين)عي�سى):)1000)حصة.

من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)
قضع) تاريخ) من) أي) ا نهائي) ا تأسيس)

ا سجل)ا تجاري.
إلى) وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)
31)ديسمبر)من)كل)سنة)ماع ا)ا سنة)

األقلى)تبت ئ)من)تاريخ)ا تسج5ل.
املور):)400)شارع)الحسن)2)اقامة)

5)ا رباط.
املسير):)أمين)عي�سى.

(: ا تجاري) با سجل) ا تو55 ) رقم)
.160241

257 P

 SOCIETE AJBANE
BOUREGREG

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
رأسما ها)100.000)درهم

مورها)االجتماعي):)زردال)ا غرب5ة)رقم)
AC96)ا طابق)األقل)ا حي)ا صناعي)

ب1قنادل)سال
و1م حرر) عرفي) عو )  بموت�سى)
تأسيس) تم) بسال) (2022 ماي) (9  
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)

بالخصائص)ا تا 5ة):
 AJBANE شركة) (: ا تسم5ة)

BOUREGREG)ش.م.م.
قمشتوال) ا زب 5) مصنع) (: ا ه ف)

الحل5ب)با طرق)امل5كا 5ك5ة.
الحل5ب) قمشتوات) ا زب 5) تاجر)

بالجملة)أق).
مواقل)ا تك55ف)قا تغل5ف.

رأسمال)ا شركة):)100.000)درهم)
فئة) من) حصة) (1000 إلى) موسمة)
100)درهم) لحصة)ا 1اح 5)موسمة)

على)ا شركاء)كاآلتي):
 500 (: مل5اء) ا ه اجي) ا س5 5)

حصة.
 500 (: سناء) قاسحي) ا س5 5)

حصة.
ا غرب5ة) زردال) (: االجتماعي) املور)
ا حي) األقل) ا طابق) (AC96 رقم)

ا صناعي)ب1قنادل)سال.
ا تس5ير):)ا ه اجي)مل5اء.

امل 5):)م 5)ا شركة)99)سنة.
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ا تجاري) با سجل) ا تو55 ) تم)
رقم) تحت) بسال) االبت ائ5ة) باملحكمة)

36025)بتاريخ)30)ماي)2022.
بمثابة)موتطف)قب5ان
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WAT PHO THAI
تأسيس)ش.ع.م.م

بموت�سى)عو )عرفي)حرر)با رباط)
في)10)ماي)2022،)تم)تحرير)ا و1ا ين)
مميزاتها) ش.ع.م.م) ل) األساس5ة)

كا تالي:
 WAT PHO THAI (: ا تسم5ة)

ش.ع.م.م.
ا ه ف):) لشركة)األه اف)ا تا 5ة):

ا ت  5ك)ا طبي)قا ريا�سي.
صا 1ن)تجم5ل))تصف5ف)ا شذر،)
ا ذناوة)با 1جه)قالجسم)قاألظافر)...(

وتذلق) ما) قكل) حمام) استغالل)
بذناوة)الجسم)قا راحة)ا نفس5ة.

االستح1اع)املباشر)أق)غير)املباشر)
عمل) أق) شركة) أي) في) حصة) على)

تجاري)عي)غرض)مشابه)أق)مرتبط.
قعم1ما)جم5ع)ا ذمل5ات)ا تجارية)
قا ثابتة) املنو1 ة) املا 5ة) ا صناع5ة)
غير) أق) مباشر5) بصفة) املتذلوة)
املذك1ر5) األه اف) بأح ) مباشر5)
تنم5ة) تسه5ل) شأنها) من) قا تي) أعاله)

ا شركة.
ا رياض،)شارع) ا رباط)حي) (: املور)

امله ي)بن)بركة،)رقم)6.
رأس)املال):)90.000)درهم)موسمة)
درهم) (100 فئة) من) 900)حصة) على)
 ل1اح 5)م1زعة)بين)ا شركاء)كا تالي):

 450 (: ثت5فان) خامكراسا) ا س5 5)
حصة.

 450 (: م5الزق) كل1د) ج1ن) ا س5 )
حصة.

مل 5) ا شركة) تسير) (: ا تس5ير)
ا س5 5) طرف) من) مح قد5) غير)

خامكراسا)ثت5فان.
ا سنة)املا 5ة):)تبت ئ)في)فاتح)وناور)

إلى)31)ديسمبر)من)كل)سنة.
و1م) من) تبت ئ) سنة) (99 (: امل 5)

تو55 )ا شركة)با سجل)ا تجاري.

ا ذخير5) خصم) بذ ) (: األرباح)

تبذا) ورار) ا باقي) و1زع) ا وا 1 5ة)

كل) حسب)حصص) أ صافا) ا شركاء)

قاح )منهم.

باملحكمة) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)

ا تجارية)با رباط)تحت)رقم)125102 

بتاريخ)31)ماي)2022.

تو55 ) تم) (: ا تجاري) ا سجل)

ا سجل) مصلحة) ا شركة)  ى)

با رباط) ا تجارية) باملحكمة) ا تجاري)

ماي) (31 بتاريخ) (160639 رقم) تحت)

.2022
من)أجل)االستخالص)قا ب5ان
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COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

FRESHCA MARRUECO
ش.ع.م.م.

املور)االجتماعي):)قرية)س5 ي)عي�سى)
بن)خشان،)س5 ي)عالل)ا تازي

ا ذام) الجمع) محضر) بموت�سى)

 FRESHCA االستثنائي) شركة)

عات) ش.ع.م.م) (MARRUECO

بس5 ي) املنذو ) ا 1ح5 ) ا شريك)

 2022 ماي) (10 بتاريخ) ا تازي)  عالل)

قتبذا) ذو )هبة)الحصص)االجتماع5ة)

ا ذي)سبوه،)تورر)ما)ولي):

1)-)قهب)ا س5 5)ا طاوفي)أسماء)

1000)حصة)اجتماع5ة) فائ 5)أختها)

ا س5 5)ا طاوفي)هجر.

ا و ومة) املسير5) استوا ة) (- (2

قتذ5ين) أسماء،) ا طاوفي) ا س5 5)

ا س5 5) شخص) في) ج و 5) مسير5)

الحاملة) لبطاقة) هجر،) ا طاوفي)

.GB270121(ا 1طن5ة)رقم

األسا�سي) ا نظام) تح5ين) (- (3

 لشركة.

ا وا 1ني) هذا) اإلو اع) تم) قق )
بس1ق) االبت ائ5ة) باملحكمة) املحضر)

 2022 ماي) (26 بتاريخ) ا غرب) أربذاء)

ا سجل) بملف) (2022/62 رقم) تحت)

ا تجاري)رقم)26197.
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COOPER MANAGEMENT
SLIMANI SADOUK

SOUFFISA TRANS
ش.ع.م.م.

D7 (S27(((5املور)االجتماعي):)عمار
شوة)16)أ 15نس،)ا ون5طر5

ا ذام) الجمع) محضر) بموت�سى)
 SOUFFISA« االستثنائي) شركة)
بتاريخ) املنذو ) ش.ع.م.م)  «TRANS

17)ماي)2022،)تورر)ما)ولي):
مسبوة) شركة) تصف5ة)

»SOUFFISA TRANS» ش.ع.م.م.
ا س5 ) ا شركة) مسير) عمة) إبراء)

أزب5ط1)عصام)؛
تسم5ة)مصفي) لشركة)في)شخص)

أزب5ط1)عصام)؛
 D7 عمار5) (: ا تصف5ة) عن1ان)

  )S27)شوة)16)أ 15نس،)ا ون5طر5.
ا وا 1ني) هذا) اإلو اع) تم) قق )
االبت ائ5ة) باملحكمة) املحضر)
با ون5طر5)بتاريخ)26)ماي)2022)تحت)
ا سجل) بملف) (2022/2146 رقم)

ا تجاري)رقم)55199.
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 STE MASSINE LAVE
EXPRESS

في مسجل) عرفي) عو )  بموت�سى)
قضع) تم) ق ) بسال،) (2022 ماي) (13
تحمل) األسا�سي) شركة) ا وا 1ن)

الخصائص)ا تا 5ة):
 STE MASSINE LAVE (: ا تسم5ة)

EXPRESS
عات) شركة) (: ا وا 1 5ة) ا صفة)
مسؤق 5ة)مح قد5)عق)شريك)ا 1اح .

ا ه ف)االجتماعي):
مصبنة)عصرية.

أعمال) ظافة)شاملة.
غس5ل)س5ارات.

درهم) (100.000 (: املال) رأس)
فئة) من) حصة) (1000 إلى) موسمة)
100)درهم) لحصة)ا 1اح 5)موسمة)

كما)ولي):
 1000 ا   5اقي) منير) ا س5 )

حصة.

من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)
ا تأسيس.

وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)
ما)ع ا) سنة) كل) من) ديسمبر) (31 إلى)
تاريخ) من) تبت ئ) األقلى) ا سنة)

ا تسج5ل.
جبل) شارع) (: االجتماعي) املور)
صغرق)طريق)ا ون5طر5)تجزئة)سذ5 )
حجي)رقم)1048)ا طابق)األر�سي)سال.

ا تس5ير):)ا س5 )منير)ا   5اقي.
بكتابة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
االبت ائ5ة) املحكمة) ا ضبط)  ى)
بسال)بتاريخ)31)ماي)2022)تحت)رقم)

.36015
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ZAYANE SOLAR SARL شركة
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5

تأسيس
مسجل) عرفي) عو ) بموت�سى)
ق ) با رباط) (2022 ماي) (16 بتاريخ)
مسؤق 5ة) عات) شركة) تأسيس) تم)

مح قد5)باملميزات)ا تا 5ة):
 ZAYANE SOLAR (: ا تسم5ة)

.SARL
تط1ير،) (: االجتماعي) ا ه ف)
مجمذات) قتشغ5ل) بناء) تم1يل،)

ا طاقة)ا شمس5ة.
في) ح د) (: ا شركة) رأسمال)
 1000 إلى) م1زعة) درهم) (100.000
درهم)) (100 بو5مة) اجتماع5ة) حصة)
قاملخصصة) با كامل) تحريرها) تم) ق )
وتناسب)مع)مساهماتهم) بما)  لشركاء)

أي):
 AMEA POWER LTD : شركة)

999)حصة.
ا س5 )حسين)جاسم) اصر)محم )
رقم) ا سفر) لج1از) الحامل) ا ن1يس)

GYCN38670)حصة)قاح 5.
من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)
قضع) تاريخ) من) أي) ا نهائي) ا تأسيس)

ا سجل)ا تجاري.
وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)
األقلى) ا سنة) ع ا) ما) ديسمبر) (31 إلى)

تبت ئ)من)تاريخ)ا تسج5ل.
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املور)االجتماعي):)15)شارع)األبطال)

شوة)رقم)4)أك ال)ا رباط.

ا تس5ير):)تسير)ا شركة)من)طرف)

ا س5 )عمر)الجابري)الحامل) لبطاقة)

قا س5 5) (A337964 رقم) ا 1طن5ة)

الحاملة) لبطاقة) ا طاهر) ابن) بسمة)

مل 5) قع ك) (A609711 رقم) ا 1طن5ة)

غير)مح قد5.

باملحكمة) ا تجاري) ا سجل) رقم)

ا تجارية)با رباط):)160711.
موتطف)من)أجل)االشهار
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VALA SOLAR SARL شركة
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5

تأسيس
مسجل) عرفي) عو ) بموت�سى)

ق ) با رباط) (2022 ماي) (16 بتاريخ)

مسؤق 5ة) عات) شركة) تأسيس) تم)

مح قد5)باملميزات)ا تا 5ة):

.VALA SOLAR SARL(:(ا تسم5ة

تط1ير،) (: االجتماعي) ا ه ف)

مجمذات) قتشغ5ل) بناء) تم1يل،)

ا طاقة)ا شمس5ة.

في) ح د) (: ا شركة) رأسمال)

 1000 إلى) م1زعة) درهم) (100.000

درهم)) (100 بو5مة) اجتماع5ة) حصة)

قاملخصصة) با كامل) تحريرها) تم) ق )

وتناسب)مع)مساهماتهم) بما)  لشركاء)

أي):

 AMEA POWER LTD : شركة)

999)حصة.

ا س5 )حسين)جاسم) اصر)محم )

رقم) ا سفر) لج1از) الحامل) ا ن1يس)

GYCN38670)حصة)قاح 5.

من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)

قضع) تاريخ) من) أي) ا نهائي) ا تأسيس)

ا سجل)ا تجاري.

وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)

األقلى) ا سنة) ع ا) ما) ديسمبر) (31 إلى)

تبت ئ)من)تاريخ)ا تسج5ل.

املور)االجتماعي):)15)شارع)األبطال)

شوة)رقم)4)أك ال)ا رباط.

ا تس5ير):)تسير)ا شركة)من)طرف)
ا س5 )عمر)الجابري)الحامل) لبطاقة)
قا س5 5) (A337964 رقم) ا 1طن5ة)
الحاملة) لبطاقة) ا طاهر) ابن) بسمة)
مل 5) قع ك) (A609711 رقم) ا 1طن5ة)

غير)مح قد5.
باملحكمة) ا تجاري) ا سجل) رقم)

ا تجارية)با رباط):)160711.
موتطف)من)أجل)االشهار
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EL BAKRI LUX CAR
إنشاء)شركة

ا ذام) الجمع) محضر) بموت�سى)
املنذو )با رباط)بتاريخ)24)ماي)2022 
املسؤق 5ة) عات) شركة) تأسيس) تم)
الخصائص) تحمل) قا تي) املح قد5)

ا تا 5ة):
 EL BAKRI LUX CAR (: ا تسم5ة)

.SARL
ا ه ف)االجتماعي):)كراء)ا س5ارات.

 100.000 (: ا شركة) رأسمال)
درهم.

طارق) ا س5 ) من)طرف) (: ا تس5ير)
ا تذريف) الحامل) بطاقة) ا بكري)
غير) مل 5) (GB93689 رقم) ا 1طن5ة)

مح قد5.
امل 5):)99)سنة.

ا سنة)االجتماع5ة):)من)فاتح)وناور)
إلى)31)ديسمبر.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) فاتح) و1م) بتمار5) االبت ائ5ة)
ا تجاري) ا سجل) رقم) (2022

.136435
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STUDIO NOSS NOSS شركة
تأسيس)شركة)مح قد5)املسؤق 5ة

رأسما ها)100.000)درهم
ا كائنة)بمراكش)شارع)عالل)ا فا�سي)

عمارA&B(5)ا طابق)ا رابع)رقم)56
تأسيس)ا شركة

طرف) من) تأسيسها) تم) ا شركة)
بتاريخ) قر ا�سي) ادريس)  ا س5 )

25)فبراور)2022)قهي)شركة)عات)

ا ظهير) بم1جب) املح قد5) املسؤق 5ة)
 13(  1417 5)ش1ال) بتاريخ) (1.97.49
رسمي) إعالن) الحامل) ()1997 فبراور)

قا 1ني)رقم)5.96.
تسم5ة) تم) (: ا شركة) تسم5ة)
 STUDIO NOSS باسم) ا شركة)

.NOSS SARL
امل1ض1ع):)ا هن سة)املذمارية.

املور) و1ج ) (: االجتماعي) املور)
عالل) شارع) بمراكش) االجتماعي)
ا رابع) ا طابق) (A&B عمار5) ا فا�سي)

رقم)56.
في) ح د) (: االجتماعي) ا رأسمال)
 1000 إلى) موسما) درهم) (100.000

سهم)ق5مة)كل)سهم)100)درهم.
املساهمات):

قر ا�سي) ادريس) ا س5 ) ا شريك)
حرر)إسهاما)بـ)100.000)درهم) و وة)

قضذت)في)صن قق)ا شركة.
تذ5ين)املسير):

قر ا�سي) ادريس) ا س5 ) تذ5ين) تم)
ا 1طن5ة) ا تذريف) الحامل) بطاقة)

رقم)J453597)مسير)قح5 ) لشركة.
الحساب)االجتماعي):

من) االجتماع5ة) ا سنة) تبت ئ)
كل) من) ديسمبر) نهاوة) إلى) وناور) فاتح)

سنة)م  5ة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (9 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)135498.
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BAKU SUSH
SARL AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5
عات)ا شريك)ا 1ح5 

رأسما ها)االجتماعي):)100.000)درهم
 بموت�سى)عو )عرفي)محرر)با ون5طر5
ا ذام) الجمع) عو ) تم) (2022 وناور) (3
 BAKU SUSHI االستثنائي) شركة)
تم) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) (SARL

تورير)ما)ولي):
طرف) من) حصة) (500 تف1يت) تم)
محم ) املاش�سي) ادري�سي) ا س5 )
ا س5 ) 500)حصة)من)طرف) ق) أمين)
الحامل) لبطاقة) حسن) احطاحت)

BB54833) فائ 5) رقم) ا 1طن5ة)

 SUSHI-WOK-ASIA SARL ا شركة)

 1000 تملك) األخير5) هذه)  تصبح)

ا س5 ) طرف) من) املمثلة) حصة)

الحاتمي)عشير.

ا تس5ير):)

املاش�سي) ادري�سي) ا س5 ) استوا ة)

محم )أمين)الحامل) لبطاقة)ا 1طن5ة)
كمسير) مهامه) من) (BE771835 رقم)

.BAKU SUSHI SARL(لشركة 

عشير) الحاتمي) ا س5 ) تذ5ين)

رقم) ا 1طن5ة) الحامل) لبطاقة)

ح و ) لشركة) كمسير) (G214460

.BAKU SUSHI SARL

من) (: االجتماعي) املور) تح1يل)

ا طابق) (5 ا ذمار5) الحرية) شارع) (10

بكر) اب1) شارع) إلى) ا ب5ضاء) ا  ار) (3

 12 رقم) مرقان) ا ذمار5) ا ص وق)

ا طابق)األر�سي)ا ون5طر5.

من) (: ا وا 1ني) لشركة) ا تح1يل)

إلى) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) ا شركة)

ا شركة)عات)ا شريك)ا 1ح5 .

ا تغ5يرات)ا وا 1 5ة) لشركة):

1.4.6.7 : ET 16(((تغ5ير)امل1اد

ا وا 1ني) لشركة) اإلو اع) تم)

با ون5طر5)تحت) االبت ائ5ة) باملحكمة)
رقم)16476)بتاريخ)12)ماي)2022.
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MTH MARINE
SARL AU

تأسيس)شركة
 بموت�سى)عو )عرفي)مؤرخ)با رباط

مح قد5) شركة) تأسيس) تم) ق )

قا تي) قح5 ) شريك) عات) املسؤق 5ة)

تحمل)الخصائص)ا تا 5ة):

.MTH MARINE(:(ا تسم5ة

ا صفة)ا وا 1 5ة):)شركة)مح قد5)

املسؤق 5ة)عات)شريك)قح5 .

ا ه ف)االجتماعي):)تأجير)قتشغ5ل)

ا بخارية) قا  راجات) ا نزهة) ق1ارب)

قأي) ا نفاثة) قا زالجات) ا بحرية)

ضرقرية) لترقيج) أخرى) مذ ات)

 لرياضات)قاألنشطة)املائ5ة.



10441 الجريدة الرسميةع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) 

 100.000 (: ا شركة) رأسمال)
درهم.

من) ابت اء) سنة) (97 (: امل 5)
ا تأسيس)ا نهائي.

املور)االجتماعي):)9)ز وة)افني)رقم)
47)حسان)ا رباط.

ا تس5ير):)تازي)محم )حسن.
اإلو اع) تم) (: ا وا 1ني) األو اع)
ا تجاري)  ى) با سجل) ا وا 1ني)
و1م) با رباط) ا تجارية)  املحكمة)
 125176 رقم) تحت) (2022 و1 15) (2

قرقم)ا سجل)ا تجاري)160713.
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GAMER CITY
SARL

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5

تلوته) ت1ث5وي) عو ) بموت�سى)
م1ثوة) ا سمار) نسرين) األستاع5)
ق ) (2022 أبريل) (30 بتاريخ) با رباط)
تم)تم)تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة):
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
.GAMER CITY(:(تسم5ة)ا شركة

استيراد) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
أجهز5)قمستلزمات)ا كمب15تر)قإعاد5)

ب5ذها)-)تو وم)الخ مات.
حسان) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 30 ز وة)م1الي)أحم )ا 1ك5لي)عمار5)

شوة)8 - 10020)ا رباط)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ)رأسمال)ا شركة)

درهم)موسمة)كا تالي):
 ا س5 5)ه ى)ا شرقاقي)املكنا�سي):
750)حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة.
250)حصة) (: ا س5 )زهير)ب1جنان)

بو5مة)100)درهم) لحصة.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 5)ه ى)ا شرقاقي)املكنا�سي)
إقامة) (23 قطاع) ا رياض) حي) عن1انها)
ا رباط) (101005 شوة) (4 اثران)

املغرب.

حي) عن1ا ه) ب1جنان) زهير) ا س5 )

ا رياض)قطاع)23)إقامة)اثران)4)شوة)

101005)ا رباط)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قم1اطن)مسيري)ا شركة):

حي) عن1ا ه) ب1جنان) زهير) ا س5 )

ا رياض)قطاع)23)إقامة)اثران)4)شوة)

101005)ا رباط)املغرب.
ا تجاري) با سجل) ا تو55 ) رقم)

.160679
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 SOCIETE CA ROULE

MAROC
ا ذاد5) لشركاء) قرار)جماعي)ف1ق)
رأسما ها) (2022 أبريل) (8 بتاريخ)

االجتماعي) مورها) درهم) (100.000

بركة بن) امله ي) شارع) (90  با رباط)
رقم)31)ا س1ي�سي)اتفو1ا)على)ما)ولي):

تغ5ير)املور)االجتماعي) لشركة)من)
8)عين) 2)رقم) 2)ا ذمار5) إقامة)بسمة)

شارع) (90 إلى) ا ب5ضاء) ا  ار) ا سبع)

ا س1ي�سي) (31 رقم) بركة) بن) امله ي)

ا رباط.

(: ا شركة) ه ف) ت1س5ع)

.RESTAURATUR

بكتابة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ا تجارية) املحكمة) ا ضبط)  ى)

 2022 ماي) (31 في) ا ب5ضاء) با  ار)

تحت)رقم)18605.
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ALL DENTAL
SARL AU

رأسما ها):)100.000)درهم

املور)االجتماعي):)ا طابق)األر�سي)

ميزا ين)عمار5)رقم)9)ز وة)ا ك1فا)

ا رباط

با رباط) عرفي) عو ) بموت�سى)

شركاء) قرر) (2022 ماي) (16 بتاريخ)

عات) شركة) دق تال«) »ال) شركة)

ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 )ما)ولي):

ب5ع) من) ا شركة) نشاط) تغ5ير)
ألجهز5) ا غ5ار) ققطاع) األجهز5) قشراء)
ا كهربائ5ة) ا ذالج)اإلشذاعي)قاألجهز5)
اإلدارية) االستشارات) إلى) ا طب5ة)

قت ريب)طب)األسنان.
تذ ول)ا وا 1ن)األسا�سي.

ا تجارية) باملحكمة) اإلو اع) تم)
في (125192 رقم) تحت)  با رباط)

 2)و1 15)2022.
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ائتما 5ة)ف اد)ش.ع.م.م

5)املركز)ا تجاري)ابن)سينا)اك ال)ا رباط

ا هاتف):)05.37.77.59.72 

 PYRAMIDE شركة
DEVELOPPEMENT

SARL
ب5ع)الحصص)االجتماع5ة

استوا ة)ا س5 5)مريم)ا سايغ)من)
منصبها)كمسير5

تذ ول)ا وا 1ن)األسا�سي) لشركة
ا ذام) الجمع) محضر) بموت�سى)
ماي) (23 بتاريخ) املنذو ) االستئنائي)
 PYRAMIDE(2022)قرر)شركاء)شركة
عات) (DEVELOPPEMENT SARL

ا رأسمال)9.000.000)درهم)ما)ولي):
 29700 تح1يل) على) املصادقة)
ا س5 5) طرف) من) اجتماع5ة) حصة)
عب ) ا س5 ) ا سايغ) فائ 5) مريم)

ا رؤقف)ا سايغ.
ا سايغ) مريم) ا س5 5) استوا ة)
ا س5 ) ابواء) من)منصبها)كمسير5)مع)
محم ) قا س5 ) ا سايغ) ا رؤقف) عب )
غير) مل 5) كمسيروين) لشركة) ا سايغ)

مح د5.
من) ا سابع) ا ب ) فإن) قتبذا) ذ ك)
س5صبح) األسا�سي) لشركة) ا نظام)

على)ا شكل)ا تالي):
ا سايغ) ا لرؤقف) ع ) ا س5 )

60300)حصة)اجتماع5ة.
 29700 ا سايغ) محم ) ا س5 )

حصة)اجتماع5ة.
حصة) (90.000 مجم1عه) ما) أق)

اجتماع5ة.
تذ ول)ا وا 1ن)األسا�سي) لشركة.

بكتابة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

با رباط) ا تجارية) باملحكمة) ا ضبط)

رقم) تحت) (2022 و1 15) (2 بتاريخ)

.125168
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ائتما 5ة)ف اد)ش.ع.م.م

5)املركز)ا تجاري)ابن)سينا)اك ال)ا رباط

ا هاتف):)05.37.77.59.72 

NEW PROMOTION شركة

NEW PRO
ا رفع)من)رأسمال)ا شركة

تذ ول)ا وا 1ن)األسا�سي) لشركة
ا ذام) الجمع) محضر) حسب)

ماي) (23 بتاريخ) املنذو ) االستئنائي)

 NEW شركة) شركاء) قرر) (2022

 PROMOTION NEW PRO SARL

عات)ا رأسمال)100.000)درهم)قا تي)

شارع) ص1ف5ا) بذمار5) مورها) و1ج )

محم )الخامس)تامسنا)س5 ي)وحيى)

زعير)ما)ولي):

من) ا شركة) رأسمال) في) ا زياد5)

طرف)ا شركاء)بموت�سى)املاد5)86)من)

عات) املنظم) لشركات) (5.96 ا وا 1ن)

الستهالك) قع ك) املح قد5) املسؤق 5ة)

خسائر) طريق) عن) ا شركة) رأسمال)

دمج) تم) قبهذا) املنصرمة) ا سن1ات)

ح1ز5) في) املستحوة) ا سائلة) ا  و1ن)

ا شركاء.

ق ) ا شركة) رأسمال) فإن) قبهذا)

درهم) يرفع) (1.200.000 بمو ار) رفع)

 1.300.000 إلى) درهم) (100.000 من)

 درهم)بخلق)12.000)حصة)اجتماع5ة

درهم) ل1اح 5) (100 بو5مة) ج و 5)

ا نح1) على) ا شركاء) على) قست1زع)

ا تالي):

 6500 ا س5 )عب )ا سالم)حجاج)

حصة)اجتماع5ة.

 6500 ب1غال ة) مصطفى) ا س5 5)

حصة)اجتماع5ة.

حصة) (13.000 مجم1عه) ما) أق)

اجتماع5ة.
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األسا�سي) لشركة) ا وا 1ن) تذ ول)

كما)ه1)منص1ص)عل5ه)في)املاد)5.96 

من)ا وا 1ن.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

و1 15) (2 بتاريخ) با رباط) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)125166.
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ALTER SOLUTION MAROC
أ تير)س1 1س15ن)املغرب

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5
رأسما ها):)10.000)درهم

املور)االجتماعي):)46)شارع)

ا زرقط1ني)ا طابق)ا ثاني)ا شوة)رقم)

6)ا  ار)ا ب5ضاء

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5

في مؤرخ) عرفي) عو )  بم1جب)

ا ب5ضاء) با  ار) محرر) (2022 ماي) (9

مسؤق 5ة) عات) شركة) تأسيس) تم)

مح قد5)بامل1اصفات)ا تا 5ة):
س1 1س15ن) أ تير) (: ا تسم5ة)

 ALTER SOLUTIONS املغرب)

.ENGINEERING

ا غرض):)وكمن)غرض)ا شركة)في):

الخ مات) جم5ع) قأداء) ا تزقي )

قا  عم) قاملساع 5) قاالستشار5)

ققح ات) األم) ا شركة) أنشطة) في)

س1 1سين) أ تير) مجم1عة)

 ALTER SOLUTIONS ( أ جنرونك)

عامة) قبصفة) (ENGINEERING

جم5ع)املواقالت)ا زب1 ة.

تاريخ) من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)

ا تو55 )با سجل)ا تجاري.

شارع) (46 (: االجتماعي) املور)

ا زرقط1ني)ا طابق)ا ثاني)ا شوة)رقم)

6)ا  ار)ا ب5ضاء.
رأس)املال):)ح د)رأسمال)ا شركة)

في)مبلغ)10.000)درهم)م1زع)على)100 

درهم) لحصة) (100 بو5مة) حصة)

ا 1اح 5)محرر5)با كامل)قمسن 5) ـ):

 ALTER(أ تير)س1 1س15ن)إ جنرونك

.SOLUTIONS ENGINEERING

ا شريك) عين) (: ا تس5ير) إدار5)

غير) مل 5) مسيرون) بصفة) ا 1ح5 )

مح قد5.

 LOUIS فاش5ط) ا س5 ) 1ي)

و1 15) (13 في) املزداد) (VACHETTE

ا فرن�سي) فرنسا) بترقي) (1975

سفر) لج1از) الحامل) الجنس5ة،)

.15DA60963(فرن�سي)ع د

 MATHIEU برق 5ير) مات15) ا س5 )

ديسمبر) (24 في) املزداد) (PRULHIERE

ا فرن�سي) فرنسا) بترقي) (1981

سفر) لج1از) الحامل) الجنس5ة،)

.20CI78894(فرن�سي)ع د

املزداد) أقري) اسماع5ل) ا س5 )

ال) بما ط) (1991 وناور) (22 في)

الجنس5ة) ا فرن�سي) فرنسا،) ج1لي)

ع د) فرن�سي) سفر) لج1از) الحامل)

.18EC24551
 تم)تو55 )ا شركة)با سجل)ا تجاري

رقم) تحت) ا ب5ضاء) ا  ار) بمحكمة)

544865)بتاريخ)31)ماي)2022.
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BEST HABITAT
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5)

بشريك)قاح 

إقامة)االزدهار)عمار5)6)شوة)

41هره1ر5)تمار5

االستثنائي) ا ذام) الجمع) إثر) على)

بتاريخ)19)ماي)2022)تورر)ما)ولي):
رفع)رأسمال)ا شركة)من)100.000 

درهم)إلى)500.000)درهم.

قق )تم)اإلو اع)ا وا 1ني)باملحكمة)

 2022 27)ماي) ا تجارية)با رباط)و1م)

تحت)رقم)125054.
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NOUR TWO TRAV
SARL AU

CONSTITUTION

قضع) تم) عرفي) عو ) بموت�سى)

عات) االسا�سي) شركة) ا وا 1ن)

ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 )بالخصائص)ا تا 5ة):

.NOUR TWO TRAV(:(ا تسم5ة

عات) شركة) (: ا وا 1ني) ا شكل)

ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .

ا ه ف)االجتماعي):)املواقل)أعمال)

مختلفة)أق)ا بناء.

تاريخ) من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)

تسج5لها)با سجل)ا تجاري.

املسير5):)عب )ا غني)ا   5مي.

درهم) (100.000 (: ا راسمال)

م1زعة)على)ا شكل)ا تالي):

عب )ا غني)ا   5مي)1000)حصة.

شارع) (24 (: االجتماعي) ا ذن1ان)

ا رشاد) حي) محم ) س5 ي) االمير)

ا ورية)سال.

من) تبت ئ) (: االجتماع5ة) ا سنة)

فاتح)وناور)قتنتهي)في)31)ديسمبر.
ا تجاري) باإلو اع)رقم)ا سجل) تم)

رقم) بسال) االبت ائ5ة)  لمحكمة)

38972)بتاريخ)30)ماي)2022.
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 STE HEAVEN'S MARBELE

SARL
مسجل) عرفي) عو ) بموت�سى)

با رباط،) (2022 ماي) (18 ( بتاريخ)

مسؤق 5ة) عات) شركة) تاسيس) تم)

مح قد5.

 STE HEAVEN'S (: ا تسم5ة)

.MARBLE

قا تص ور،) االستيراد) (: ا ه ف)

قا كرا يت،) ا رخام) ا 1اع) جم5ع) ب5ع)

مواقل)ا بناء)قاالشغال)املختلفة.

عين) عامر) اقالد) دقار) (: ا ذن1ان)

عت5ق)تمار5.

ا راسمال):)ح د)راسمال)ا شركة)

كا تالي) موسمة) درهم) (100.000 في)

500)حصة) لس5 )علي)فرحات،)500 

 100 بو5مة) دادا) حم1) حصة) لس5 )

درهم) لحصة)ا 1اح 5.

علي) ا س5 ) تذ5ين) تم) (: ا تس5ير)

فرحات،)قا س5 )حم1)دادا)كمسيرون)

 لشركة)مل 5)غير)مح قد5.

الى) وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)
31)ديسمبر)من)كل)سنة)ماع ا)ا سنة)

االقلى)تبت ئ)من)تاريخ)ا تسج5ل.
ا تجاري) ا سجل) في) ا تو55 ) تم)
بتاريخ (136417 رقم) تحت)  بتمار5،)

 30)ماي)2022.
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مكتب)االستشار5
CCM CONSEILS

مور):)136)شارع)ا واهر5)ا طابق)االقل)شوة)
رقم)2)ك1مطراف)1)تمار5)

ا هاتف)):)05.37.64.42.48 
ا فاكس):)05.37.64.47.64

 STE WILAM
SARL AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5
بشريك)قح5 

مورها)االجتماعي):)رقم)45)شارع)
فرنسا)شوة)رقم)8)اك ال)ا رباط

تاسيس)شركة
في مؤرخ) عرفي) عو )  بموت�سى)
 18)ماي)2022،)ق )تم)تاسيس)شركة)
WILAM SARL AU،)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )قا ت)

وتحمل)الخصائص)ا تا 5ة):
 STE WILAM SARL (: ا تسم5ة)

.AU
عات) شركة) (: ا وا 1 5ة) ا صفة)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)شريك)قح5 .

 100.000 (: ا شركة) راسمال)
درهم.

في) مواقل) (: االجتماعي) ا ه ف)
االشغال)املختلفة)قأشغال)ا بناء.

مواقل)في)ا هن سة)امل  5ة.
ا شركاء):)عب )ا رح5م) 1يز)1000 

حصة.
ا تس5ير):)عب )ا رح5م) 1يز)مسير)

 لشركة.
الى) وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)
31)ديسمبر)من)كل)سنة)ماع ا)ا سنة)
ا تسج5ل.) تاريخ) من) تبت ئ) االقلى)
االو اع)ا وا 1ني):)تم)ا تو55 )با سجل)
ا تجاري)باملحكمة)ا تجارية)با رباط،)

تحت)رقم)160693.
278 P  
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STE ACE VAPE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5

)عات)شريك)قح5 
)رأسما ها):))10.000)درهم))

مورها)االجتماعي):))4)ز وة)قاد)زيز)
شوة)7)ا طابق)3)اك ال)-)ا رباط)))

املور)االجتماعي
تأسيس)شركة)

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى) (
ا وا 1ن) قضع) تم) (،2022 ماي) (10
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

مح قد5)مميزاتها)كا تالي:
 .ACE VAPE.(:(ا تسم5ة

زيز) قاد) ز وة) (4 (: االجتماعي) املور)
شوة)7)ا طابق)3)اك ال)-)ا رباط.

ا ه ف)االجتماعي:)ته ف)ا شركة)
س1اء)داخل)املغرب)أق)خارجه)إلى:)

املنتجات) جم5ع) في) ا تجار5)
االستهالك5ة.

)االستيراد،)ا تص ور)ق)ا تجار5-)
قتحت) ا 1سائل) بشتى) املساهمة)
شركة) أق) مواق ة) أي) في) صفة) أي)
تزاقل)نشاطا) ه)عالقة)مباشر5)أق)غير)

مباشر5)با ه ف)االجتماعي،)
)قبصفة)عامة٬)كل)عمل5ة)تجارية٬ 
صناع5ة٬)ما 5ة٬)منو1 ة)أق)عوارية) ها)
كف5لة) أق) االجتماعي) با ه ف) عالقة)

بتط1ير)نشاطها.
تاريخ) من) ابت اء) 99)سنة) (: امل 5) (

ا تسج5ل))با سجل)ا تجاري.
 10.000 االجتماعي:) ا رأسمال)
من) حصة) (100 على) موسمة) درهم)
ا كل) ق) درهم) لحصة) (100 فئة)
الحطاب. عالءا  ون) ا س5 )  فائ 5)
ا  ون) عالء) ا س5 ) تذ5ين) ا تس5ير:)
املزداد) الجنس5ة،) مغربي) الحطاب،)
في)10/06/1976،)ق)ا واطن)با رباط)
ز وة) (13 ا شوة) (1 عمار5) (14 قطاع)
ا نبق)–)حي)ا رياض)كمسير) لشركة)

مل 5)غير)مح قد5.
ا سنة)االجتماع5ة:)من)فاتح)وناور)

إلى)31)دجنبر)من)كل)سنة.)
تك1ين) اجل) من) (%5 (: األرباح)
رص ه) وتم) ا باقي) (، قا 1ني) احت5اطي)

تبذا) ورار)املساهم)ا 1ح5 .)

ا سجل) في) ا شركة) تو55 ) تم)

ا تجاري)با رباط)و1م)30)ماي)2022،)))

تحت)ا رقم)160603.
ملخص)من)اجل)ا نشر

املتصرف
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STE ITTIHAD IMMOBILIER
SARL AU

 ول)املور)ا رئي�سي) لشركة
ا 1ح5 ) املساهم) قرار) على) بناء)

(،2022 ماي) (13 بتاريخ) ا رباط) في)

بلحسن،) ا  ون) صالح) ا س5 ) قرر)

 ITTIHAD املساهم)ا 1ح5 )في)شركة)

IMMOBILIER))ما)ولي):

 ول)املور))ا رئي�سي)):

تح1يل) ا 1ح5 ) املساهم) قرر)
اقامة) (،8 رقم) (: الى) ا شركة) املكتب)
ا ذمراقي) محم ) ز وة) زاقية) آدم،)

قسب1،)ا ون5طر5.

تذ ول)في)ا نظام)االسا�سي):) ت5جة)

 لورار)ا سابق،)قرر)املساهم)ا 1ح5 )

االسا�سي) ا نظام) من) (4 املاد5) تذ ول)

 لشركة.

املحكمة) في) ا وا 1ني) االو اع) تم)

و1 15) فاتح) في) با رباط) ا تجارية)

2022،)تحت)ا رقم)125139.
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 STE AZHAR E FARAH AUTO

 USATE E NUOVE
SARL

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5
راسما ها):)100.000)درهم

مورها)االجتماعي):)حي)زادي)ا ذهب)
رقم)99)تمار5)

تاسيس)شركة
مسجل) عرفي) عو ) بموت�سى) (

تاسيس) تم) (،2022 ماي) (20 بتاريخ)

املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)

بالخصائص)ا تا 5ة):

 STE AZHAR E (: ا تسم5ة)

(،FARAH AUTO USATE E NUOVE

شركة)مح قد5)املسؤق 5ة.

أجزاء) قشراء) ب5ع) (: ا ه ف)
ا س5ارات.

املور)االجتماعي):)حي)قادي)ا ذهب)
رقم)99)تمار5.

امل 5):)99)سنة.
درهم) (100.000 (: ا راسمال)
موسمة)الى)1000)حصة)من)فئة)100 

درهم)م1زعة)على)ا شركاء)كا تالي):
 500 (.... صالح) ملذاقي) ا س5 )

حصة.
 500 (.. ب1شذ5ب) عب1بي) ا س5 )

حصة.
صالح) ملذاقي) ا س5 ) (: املسيران)

قا س5 )عب1بي)ب1شذ5ب.
باملحكمة) ا وا 1ني) االو اع) تم)
و1 15) فاتح) بتاريخ) بتمار5) االبت ائ5ة)

2022،)تحت)رقم)136427.
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كاب5طل5ا

25)شارع)شجر5)ا و س،)قطاع)19)بل1ك

)حي)ا رياض)ا رباط

 STE TTH COMPANY
SARL AU

رفع)راسمال)ا شركة
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
(،2021 ديسمبر) (28 بتاريخ) املنذو )

تمت)املصادقة)على)ما)ولي):
بمبلغ) ا شركة) راسمال) رفع)
من) درهم) 5نتول) (8.000.000 ق ره)
12.000.000)الى)20.000.000)درهم.

 8 قبهذا)فو )تم)تذ ول)ا بن )رقم)
ق9)من)ا وا 1ن)االسا�سي) لشركة.

باملحكمة) ا وا 1ني) االو اع) تم)
 4351 رقم) تحت) بطنجة) ا تجارية)

بتاريخ)18)ماي)2022.
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 STE MARTYCOOL
SARL AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5
بشريك)قح5 
تاسيس)شركة

مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
تمت) (،2022 و1 15) (2 و1م) با رباط)
ا تأسي�سي) شركة) ا وا 1ن) ا ص5اغة)
قح5 ،) بشريك) املسؤق 5ة) مح قد5)

 ها)الخصائص)ا تا 5ة):

.STE MARTYCOOL(:(ا تسم5ة

ا ه ف):)تنظ5م)الحفالت.

ابن) شارع) (59 (: االجتماعي) املور)

سينا)شوة)رقم)11)اك ال)ا رباط.

تاريخ) من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)

تاسيس)ا شركة.

ا راسمال):)ح د)راسمال)ا شركة)

في)مبلغ)100.000)درهم.

ا شركة) تس5ير) عه ) (: االدار5)

ا س5 )اسماع5ل)ب1علي.

ا سنة))املا 5ة):)من)فاتح)وناور)الى)

غاوة)31)ديسمبر.

قا تسج5ل) ا وا 1ني) االو اع) تم)

ا تجاري) لمحكمة) با سجل) ا شركة)

و1 15) (2 بتاريخ) با رباط،) ا تجارية)

2022،))تحت)رقم)125181.
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 STE ATELIER BTP

SARL

 SIEGE : 352 BD MOHAMED V

1ER ETAGE RABAT

ا فك)املبكر) لشركة

بم1جب)محضر)اجتماع)الجمذ5ة)

 30 في) املنذو ) ا ذادوة) غير) ا ذامة)

و1 15)2021،)تورر)ما)ولي:

جم5ع) عن) املصفي) تورير) اعتماد)

عمل5ات)ا تصف5ة.

ا تصف5ة) حساب) فحص)

قاعتماده.

ترك)املصفي)ابراء)عمته.

اقرار)باغالق)ا تصف5ة.

املمن1حة) لشكل5ات) ا صالح5ات)

ا وا 1 5ة.

مكتب) في) ا وا 1ني) االو اع) تم)

با رباط) ا تجارية) باملحكمة) ا ضبط)

برقم)122598)بتاريخ)3)مارس)2022.
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 STE BSCS EXPERTS
SARL AU

RC N° : 86007 RABAT
ب5ع)أسهم)ا شركة

تح1يل)املور)االجتماعي)قتغ5ير)اسم)
ا شركة

ا ذادي) غير) ا ذام) تبذا) لجمع)
قرر) (،2022 ماي) (9 بتاريخ) املنذو )
(،BSCS EXPERTS ا شركاء) شركة)
راسما ها) قح5 ،) بشريك) ش.م.م.)

10.000)درهم)ما)ولي):
حصص) تح1يل) على) امل1افوة)
وو1م) ا ذي) فؤاد) م1دوان) ا س5 ) بين)
في) ا ذائ 5) ه) حصصه) بتح1يل)
املتنازل) سهم) صالح) (100 ا شركة،)
سهم) صالح) (100 (: قهي) عنهم)  ه)
عمة) قابراء) ا س5 )الال)عمر.استوا ة)
قتذ5ين) فؤاد) م1دوان) ا س5 )  لم ور)

م ور)قح5 )ج و )ا س5 )ال)ال)عمر.
 ول)املور)االجتماعي) لشركة)من):)
26)شارع)عوبة)ابن)واسين)شوة)رقم)
 8 رقم) شوة) (30 مبنى) الى) ا رباط) (،4
حسان) احم ) 1ك5لي) م1الي) شارع)

ا رباط.
تغ5ير)اسم)ا شركة)ا ذي)س5صبح)
 BSCS(بالد)من(،LALA 2 CONSULT

.EXPERTS
تح وث)ا نظام)االسا�سي) لشركة.
باملحكمة) ا وا 1ني) االو اع) تم)
و1 15) (2 بتاريخ) با رباط) ا تجارية)

2022،)تحت)رقم)125195.
من)أجل)االستخالص)قا ب5ان
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FIDUCIAIRE ABDOU
 TRAVAUX DE FIDUCIAIRE- ANALYSE

 COMPTABLE ET FINANCIERE-
ORGANISATION STRUCTURELLE

STE GLETTER SPA
SARL AU

في) حرر) عرفي) عو ) بموت�سى)
شركة) تاسيس) تم) (،2022 ماي) (10
ش.م.م) مح قد5،) مسؤق 5ة) عات)

بالخصائص)ا تا 5ة):
 GLETTER SPA (: ا تجاري) االسم)

.SARL AU

ا ه ف)االجتماعي):)صا 1ن)ا شذر)
قا تجم5ل.

100.000)درهم)موسم) (: راسمال)
درهم) لحصة) (100 1000)حصة) الى)

ا 1اح 5)موسمة)كاالتي):)
 1000 (... ا طا ب) مرقى) ا س5 5)

حصة.
سنب1 ة) تجزئة) (: االجتماعي) املور)
طابق) شفاء) باب) خارج) (88 رقم)

االر�سي)سال.
ا تس5ير):)ا س5 5)مرقى)ا طا ب.

امل 5):)م 5)ا شركة)99)سنة.
باملحكمة) ا وا 1ني) االو اع) تم)

االبت ائ5ة)بسال،)تحت)رقم)36031.
بمثابة)موتطف)قب5ان

286 P

FIDUCIAIRE ABDOU
 TRAVAUX DE FIDUCIAIRE- ANALYSE

 COMPTABLE ET FINANCIERE-
ORGANISATION STRUCTURELLE

STE ALDIN MARKET
SARL AU

في) حرر) عرفي) عو ) بموت�سى)
شركة) تاسيس) تم) (،2022 ماي) (30
ش.م.م) مح قد5،) مسؤق 5ة) عات)

بالخصائص)ا تا 5ة):
 ALADIN (: ا تجاري) االسم)

.MARKET SARL AU
تس1يق) (: االجتماعي) ا ه ف)
قا تبغ) قاملشرقبات) ا غذائ5ة) امل1اد)

قمنتجات)ا بوا ة.
100.000)درهم)موسم) (: راسمال)
درهم) لحصة) (100 1000)حصة) الى)

ا 1اح 5)موسمة)كاالتي):)
 1000 (... ( الخطابي) عالء) ا س5 )

حصة.
30)شوة) :)عمار5) املور)االجتماعي)
احم ) 1ك5لي) م1الي) شارع) (8 رقم)

حسان)ا رباط.
ا تس5ير):)ا س5 )عالء)الخطابي.

امل 5):)م 5)ا شركة)99)سنة.
باملحكمة)) ا وا 1ني) االو اع) تم)
ا تجارية)با رباط))تحت)رقم)160677.

بمثابة)موتطف)قب5ان
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 COMPAGNIE NATIONALE
ROYAL AIR MAROC

شركة)مساهمة
راسما ها):)2.271.092.300)درهم
مورها)االجتماعي):)مطار)ا ب5ضاء)

أ فا)ا  ارا ب5ضاء
ا سجل)ا تجاري):)9667 

ا  ارا ب5ضاء
م 5)مهام)اعضاء)مجلس)االدار5)

قم قوي)الحسابات)
الجمذ5ة) م اقالت) بموت�سى)
أبريل) (29 بتاريخ) ا ذادوة) ا ذامة)

2022)تم):)
عب ) ا س5 ) مهام) م 5) تج و )
امل ور) ا رئيس) بصفته) ع ق) الحم5 )
بانذواد) تنتهي) سن1ات) (6 مل 5) ا ذام)
في) ستبث) ا تي) ا ذامة) الجمذ5ة)
في املنه5ة) املا 5ة) ا سنة)  حسابات)

 31)أكت1بر)2027.
ا فويري) د 5ا) ( ا س5 5) تذ5ين)
بمهمة) مكلفة) متصرفة) وصفتها)
ا س5 ) ع1ض) الحك1مة) رئيس)   ى)
املستو5ل) لم 5) لخضر) ا غاني) عب )
املتبو5ة)من)م 5)مهامه)قا تي)ستنتهي)
ا تي)ستبث) ا ذامة) الجمذ5ة) بانذواد)
في) املنه5ة) املا 5ة) ا سنة) حسابات) في)

  .2023-2024
م قق) مهام) م 5) تج و )
 FIDAROC مكتب) الحسابات)
من) ممثل) (،GRANT THORNTON
 3 مل 5) مك1ار) ف5صل) ا س5 ) طرف)
2023- (،2022-2021 ما 5ة) سن1ات)

2022)ق)2024-2023.
الحسابات) م قق) تذ5ين)
 COOPERS & LYBRAND مكتب)
ا س5 ) طرف) من) ممثل) (،MAROC
سن1ات) (3 مل 5) ا شرقاقي) هشام)
ق) (2023-2022 (،2022-2021 ما 5ة)

.2024-2023
استمرارية)نشاط)ا شركة:)

بتاريخ م اقالت)  بموت�سى)
الجمذ5ة) قررت) (،2022 أبريل) (29  
ا ذامة)ا غير)ا ذادوة)ع م)حل)ا شركة)
قبا تالي)استمرارية)نشاطها)االجتماعي)
رقم ا وا 1ن) ملوتض5ات)  تطب5وا)

 17-95 املتذلق)بشركات)املساهمة.

باملحكمة) ا وا 1ني) االو اع) تم)
و1 15) (2 في) با  ارا ب5ضاء) ا تجارية)

2022،)تحت)رقم)826325.
من)أجل)ا تخل5ص)قا نشر

مجلس)االدار5
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 STE LA CAVE DE OUED
ZEM
SARL

CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE : C/O IMM10 APPT N°8

 RUE MLY AHMED LOUKILI
HASSAN RABAT

تف1يت)ققب1ل)حصص
قفوا)ملحضر)الجمذ5ة)ا ذامة)غير)
ا ذادوة)بتاريخ)18)ماي)2022،)وح5ط)
ا شريك)ا 1ح5 )علما)قيوبل)ا تح1يل)
املؤرخ)في) فس)ا 15م)من)قبل)ا س5 )
مام1ن)ا سائح)500)حصة)ومتلكها)في)
 LA CAVE DE OUED ZEM شركة)

SARL،) صالح)ا س5 )خل5 )هشام.
الحصص،) هذه)  ت5جة) تف1يت)
 LA CAVE DE ا شركة) راسمال) فان)
OUED ZEM SARL AU،)قا ذي)وبلغ)
 1000 الى) موسم) درهم،) (100.000
درهم) لحصة) (100 فئة) من) حصة)
با كامل) لشريك) ممل1كة) ا 1اح 5،)

ا 1ح5 )ا س5 )خل5 )هشام.
ا وا 1ني) قبا تالي)تم)تغ5ير)ا شكل)
مسؤق 5ة) عات) شركة) من)  لشركة)
مسؤق 5ة) عات) شركة) الى) مح قد5)
وورر) قح5 ،) ذ ك) بشريك) مح قد5)
من) (3 املاد5) تذ ول) ا 1ح5 ) ا شريك)
ا ص5اغة) قتح و ) االسا�سي) ا نظام)

على)ا نح1)ا تالي):
املاد5)3 :

 اسم)ا شركة):)اسم)ا شركة)ه1):
 LA CAVE DE OUED ZEM SARL

.AU
ا س5 ) ا 1ح5 ) ا شريك) وبوى)
ا 1ح5 ) امل ور) ه1) هشام) خل5 )
 لشركة)باالضافة)الى)ع ك)فان)ت1ق5ع)
منس1با) االن) حتى) كان) ا ذي) ا بنك،)
مأم1ن) ا س5 ) ا سابق) ا شريك) الى)
هذا) قمنذ) حصريا) ونسب) ا سائح،)

ا 15م)الى)ا س5 )خل5 )هشام.
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تح وث) ا 1ح5 ) املساهم) وورر)

نسخة) قستبوى) االسا�سي،) ا نظام)

مرفوة) منه) االقلى) باالحرف) م1قذة)

بهذه)االتفاق5ة.

كتابة) ا وا 1ني)  ى) االو اع) تم)

با رباط) ا تجارية) باملحكمة) ا ضبط)

رقم) تحت) (،2022 ماي) (27 بتاريخ)
ا تجاري) ا سجل) رقم) (،125055

.155431
 لخالصة)قا ب5ان

ف5 كس

289 P

STE ISOPLACO MAROC
SARL

با رباط) حرر) عرفي) عو ) حسب)

تمت) (،2022 أبريل) (12 بتاريخ)

االسا�سي) ا وا 1ن) على) املصادقة)

 لشركة)عات)الخصائص)ا تا 5ة):

(: االجتماع5ة) ا تسم5ة)

.ISOPLACO MAROC

عات) شركة) (: ا وا 1ني) ا شكل)

مسؤق 5ة)مح قد5.

م1اد) ت1زيع) (: االجتماعي) ا ه ف)

اعمال) مواقل) ا بناء) قمذ ات)

مختلفة.
املور)االجتماعي):)رقم)82)بل1ك)ج)

ا طابق)3)دو1ر)الح1مر)ح5م)ا رباط.
درهم) (1.000.000 (: راسمال)

اجتماع5ة) 10.000)حصة) الى) م1زعة)

هي) محرر5) و ا) درهم) (100 فئة) من)

م1زعة)كاالتي):

 5000 (... فالك) محج1ب) ا س5 )

حصة.

 5000 (...... كريم) ع5اد) ا س5 )

حصة.

امل 5):)99)سنة)بذ )ا تأسيس.

محج1ب) ا س5 ) تذ5ين) (: ا تس5ير)

كمسيرون) كريم) ع5اد) قا س5 ) فالك)

 لشركة)مل 5)غير)مح قد5.

باملحكمة) ا وا 1ني) االو اع) تم)

ا تجارية)با رباط،)تحت)رقم)ا سجل)

ا تجاري)160725.
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SOCIETE HOTELIERE 
DE BENGUERIR 

شركة)مساهمة
رأسما ها):)300.000)درهم

املور)اإلجتماعي):)تجزئة)660،)حي)
م1الي)رش5 )بن)جرير)املغرب

 16 بتاريخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
شركة) تأسيس) تم) (،2022 ماي)

مساهمة)بامليزات)ا تاا 5ة):
 SOCIETE (: اإلجتماع5ة) ا تسم5ة)

.HOTELIERE DE BENGUERIR
ا شكل)ا وا 1ني):)شركة)مساهمة.
املور)اإلجتماعي):)تجزئة)660،)حي)

م1الي)رش5 )بن)جرير)املغرب.
(: )ملخص() اإلجتماعي) ا غرض)
وكمن)غرض)ا شركة،)س1اء)في)املغرب)

أق)في)الخارج)على)قجه)الخص1ص):
جم5ع) قإدار5) قتشغ5ل) ح5از5)

املمتلكات)املنو1 ة)قغير)املنو1 ة.
مباشر) قتشغ5ل) قترك5ب) إنشاء)
املجمذات) جم5ع) مباشر) غير) أق)
قاملجمذات) قاملطاعم) ا فن ق5ة)

ا س5اح5ة)قا رياض5ة)قغيرها.
امل 5):)99)سنة.

رأسمال)ا شركة):)300.000)درهم)
املساهمات) من) با كامل) مكتتبة)

ا نو وة.
أعضاء)مجلس)اإلدار5):)

ا ساكن) الحبطي) هشام) ا س5 )
ا نس5م) إقامة) (،3 املسير5) بمراكش،)

رقم)61.
ا ساكن) حصار) شرف) ا س5 )
با رباط،)حي)ا رياض،)رياض)األ   س)

ا ورطبة)2)عمار5)6)شوة)3 .
صه5ب) ا هادي) عب ) ا س5 )
ك1سطا،) ب5ال) باملحم وة،) ا ساكن)
شارع)م1الي)و1سف)عمار5)4)شوة)5.

ا ساكن) سبتي) و1نس) ا س5 )
شارع) (45 املذاريف) با  ارا ب5ضاء)
ا طابق) واسمين،) إقامة) غا  ي،)

.B(ا ثاني)ا شوة
 ASHLEY STREET ا س5 5)
اووم،) دار) إقامة) بمراكش،) ا ساكنة)
فاس) طريق) (،11 كلم) املحم وة)

ا 1ي ان.

مكتب) (: الحسابات) مراقب)

(،FIDAROC GRANT THORNTON

ا كائن)با  ارا ب5ضاء)تجزئة)املنار،)7 

شارع)ادريس)ا سالقي،)ومثله)ا س5 )

ف5صل)مك1ار.

قت1زيع) اإلحت5اط5ات) تك1ين)

األرباح:

األسا�سي) لشركة) ا وا 1ن) أحكام)

وتضمن)األحكام)ا وا 1 5ة)الجاري)بها)

ا ذمل)في)هذا)املجال.

ا س5 ) (: ا ذام) امل ور) ا رئيس)

هشام)الحبطي،)عين)باجتماع)مجلس)

اإلدار5)املنذو )في)16)ماي)2022.

بكتابة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ا ضبط)  ى)الحكمة)اإلبت ائ5ة)بابن)

تحت) (،2022 ماي) (25 بتاريخ) جرير)

ع د)153.

 SOCIETE شركة) ق5 ) تم)

 HOTELIERE DE BENGUERIR

بتاريخ) جرير) بابن) ا تجاري) با سجل)

25)ماي)2022)تحت)ع د)3225.
قص )ا نشر)قاإلعالن

291 P

 HEALTH CARE  CITY

BUILDING COMPANY
شركة)مساهمة

رأسما ها):)300.000)درهم

املور)اإلجتماعي):)تجزئة)660،)حي)

م1الي)رش5 )بن)جرير)املغرب

 16 بتاريخ) عرفي) عو ) بموت�سى)

شركة) تأسيس) تم) (،2022 ماي)

مساهمة)باملميزات)ا تاا 5ة):

 HEALTH (: اإلجتماع5ة) ا تسم5ة)

 CARE CITY BUILDING

.COMPANY

ا شكل)ا وا 1ني):)شركة)مساهمة.

املور)اإلجتماعي):)تجزئة)660،)حي)

م1الي)رش5 )بن)جرير)املغرب.

(: )ملخص() اإلجتماعي) ا غرض)

وكمن)غرض)ا شركة،)س1اء)في)املغرب)

أق)في)الخارج)،)امللك5ة،)ا تس5ير)قإدار5)

ا ذوارت) قالس5ما) ا ذوارات،) جم5ع)

عات)ا طب5ذة)ا طب5ة)قاملستشف5ات.

امل 5):)99)سنة.
رأسمال)ا شركة):)300.000)درهم)

املساهمات) من) با كامل) مكتتبة)

ا نو وة.

أعضاء)مجلس)اإلدار5):)

ا ساكن) الحبطي) هشام) ا س5 )

ا نس5م) إقامة) (،3 املسير5) بمراكش،)
رقم)61.

ا ساكن) حصار) شرف) ا س5 )
با رباط،)حي)ا رياض،)رياض)األ   س)

ا ورطبة)2)عمار5)6)شوة)3 .

ا ساكن) ا غالي) هللا) عب ) ا س5 )

امله ي) شارع) (3 ا س1ي�سي،) با رباط)

بن)بركة)تجزئة)سم5ة.

ا ساكن) سبتي) و1نس) ا س5 )

شارع) (45 املذاريف) با  ارا ب5ضاء)

ا طابق) واسمين،) إقامة) غا  ي،)

.B(ا ثاني)ا شوة

 ASHLEY STREET ا س5 5)

اووم،) دار) إقامة) بمراكش،) ا ساكنة)

فاس) طريق) (،11 كلم) املحم وة)

ا 1ي ان.

مكتب) (: الحسابات) مراقب)

(،FIDAROC GRANT THORNTON

ا كائن)با  ارا ب5ضاء)تجزئة)املنار،)7 

شارع)ادريس)ا سالقي،)ومثله)ا س5 )

ف5صل)مك1ار.

تك1ين)اإلحت5اطات)قت1زيع)األرباح:

األسا�سي) لشركة) ا وا 1ن) أحكام)

وتضمن)األحكام)ا وا 1 5ة)الجاري)بها)

ا ذمل)في)هذا)املجال.

ا س5 ) (: ا ذام) امل ور) ا رئيس)

هشام)الحبطي،)عين)باجتماع)مجلس)

اإلدار5)املنذو )في)16)ماي)2022.

بكتابة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ا ضبط)  ى)الحكمة)اإلبت ائ5ة)بابن)

تحت) (،2022 ماي) (25 بتاريخ) جرير)

ع د)154.

 HEALTH CARE ( شركة) ق5 ) تم)

 CITY BUILDING COMPANY

بتاريخ) جرير) بابن) ا تجاري) با سجل)

25)ماي)2022)تحت)ع د)3227.
قص )ا نشر)قاإلعالن

292 P



ع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022)الجريدة الرسمية   10446

STE HOROS CONSULTING
SARL AU

 IMM 30 APT N°8 RUE MLY
 AHMED LOUKILI HASSAN

RABAT
الجمع) م اقالت) بموت�سى)
مارس) (31 بتاريخ) اإلستثنائي) ا ذام)
 RE : ( رقم) تحت) ا سجل) (2022
 202200175852046  OR :
ما) قرر) (13600/2022 CA : 17168

ولي):
8)ز وة) 30)شوة) تح1يل)املور)من)
ا رباط) حسان) ا 1ك5لي) احم ) م1الي)
1)حي) 82)د)مخزن) ا رمان) 2)ز وة) إلى)

رياض)ا رباط.
تح وث)ا نظام)األسا�سي.

في)قلم)كتابة) ا وا 1ني) تم)اإلو اع)
بتاريخ) (125145 برقم) سال) محكمة)

31)ماي)2022.
293 P

DECO NEW TRAV
SA.R.L

تأسيس)شركة
ا ذرفي) ا ذو ) تسج5ل) تاريخ)
قا تي) مارس2022) (31 في) با رباط)

تحمل)الخصائص)ا تا 5ة):)
ا ه ف)اإلجتماعي):

مواقل)أعمال)مختلفة.
 100.000.00 (: ا شركة) رأسمال)
1000)حصة) تمثل) قهي) درهم) و ا،)
من)فئة)100)درهم) لحصة)ا 1اح 5.)

ملك5ة)حصص)املشاركة)هي):
 1000 ب1كادر) ف5صل) ا س5 )

حصة)أي)100.000.00)درهم.
من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)

ا تأسيس)ا نهائي.
إلى) وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)
31)ديسمبر)من)كل)سنة)ما)ع ا)ا سنة)

األقلى)تبت ئ)من)تاريخ)ا تسج5ل.
شوة) (30 ( رقم) (: اإلجتماعي) املور)
ا 1ك5لي)حسان) احم ) م1الي) ز وة) (8

ا رباط.
ا تس5ير))ا س5 )ف5صل)ب1كادر)مل 5)

غير)مح قد5.

(: ا تجاري) با سجل) ا تو55 ) رقم)

159797)باملحكمة)ا تجارية)با رباط.

294 P

عب )ا رح5م)قسطافي

محاسب)مذتم )من)طرف)ا  ق ة
املور)اإلجتماعي):)ز وة)ق5 )إدريس)شرادي)رقم)

3)شوة)3)خريبكة

ا هاتف):)06.52.47.96.77

05.23.56.41.18              

STE. BIEF SERVICES
SARL AU

تأسيس)شركة
شركة)مح قد5)املسؤق 5ة)عات)

ا شريك)ا 1ح5 

)املور)اإلجتماعي):)811)حي)

ا ف1سفاط)ب1 ن1ار)محل)خريبكة

 18 بتاريخ) عرفي) عو ) بموت�سى)

شركة) تأسيس) تم) (،2022 ماي)

ا شريك) عات) املسؤق 5ة) مح قد5)

ا 1ح5 )بامل1اصفات)ا تا 5ة):

STE. BIEF SERVICES(:(ا تسم5ة

.SARL AU

عات) شركة) (: ا وا 1ني) ا شكل)

ا شريك) عات) املح قد5) املسؤق 5ة)

ا 1ح5 .

مبلغ) (: اإلجتماعي) ا رأسمال)

100.000.00)درهم)موسمة)كما)ولي):

ا س5 )محم )ا فالح)1000)حصة)

ب)100)درهم) لحصة.

امل1ض1ع)اإلجتماعي):)

ا بستنة.

ا نظافة.

ا تجار5.

تاريخ) من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)

تأسيسها.

حي) (811 (: اإلجتماعي) املور)

ا ف1سفاط)ب1 ن1ار)محل)خريبكة.

كمسير) لشركة) عين) (: ا تس5ير)

محم ) ا س5 ) مح قد5) غير) مل 5)

ا تذريف) الحامل) بطاقة) ا فالح)

.Q313297(ا 1طن5ة)رقم

%) تك1ين) (5 بذ خصم) (: األرباح)

ت1زيع) وتم) ا وا 1ني) اإلحت5اطي)

ا فائض)حسب)ما)وورره)ا شريك.

اإلو اع)ا وا 1ني):)اإلو اع)ا وا 1ني)

اإلبت ائ5ة) باملحكمة) ا ضبط) بكتابة)

تحت) (2022 31ماي) بتاريخ) بخريبكة)
رقم)245)قمسجلة)با سجل)ا تجاري)

بخريبكة)تحت)رقم)7657.

295 P

عب )ا رح5م)قسطافي

محاسب)مذتم )من)طرف)ا  ق ة
املور)اإلجتماعي):)ز وة)ق5 )إدريس)شرادي)رقم)

3)شوة)3)خريبكة

ا هاتف):)06.52.47.96.77

05.23.56.41.18              

STE. IMPLY GROUPE
SARL

تأسيس)شركة
شركة)مح قد5)املسؤق 5ة)

)املور)اإلجتماعي):)93)س)3)زيت1ن)

1خريبكة

 17 بتاريخ) عرفي) عو ) بموت�سى)

شركة) تأسيس) تم) (،2022 ماي)

بامل1اصفات) املسؤق 5ة) مح قد5)

ا تا 5ة):

 STE. IMPLY GROUPE(:(ا تسم5ة

.SARL

عات) شركة) (: ا وا 1ني) ا شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.

مبلغ) (: اإلجتماعي) ا رأسمال)

100.000.00)درهم)موسمة)كما)ولي):

500)حصة)ب) ا نهى) م1 ير) ا س5 )

100)درهم) لحصة.

ا س5 5)حل5مة)ص5في)500)حصة)

ب)100)درهم) لحصة.

امل1ض1ع)اإلجتماعي):)

ا بستنة.

ا تص ور)قاالستيراد.

األشغال)ا ذم1م5ة.

تاريخ) من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)

تأسيسها.
3)زيت1ن) 93)س) (: املور)اإلجتماعي)

خريبكة.

ع5نت)كمسير5) لشركة) (: ا تس5ير)

حل5مة) ا س5 5) مح قد5) غير) مل 5)

ا تذريف) الحاملة) بطاقة) ص5في)

.Q330027(ا 1طن5ة)رقم

%) تك1ين) (5 بذ خصم) األرباح:)
ت1زيع) وتم) ا وا 1ني) اإلحت5اطي)

ا فائض)حسب)ما)وورره)ا شريك.
اإلو اع)ا وا 1ني):)اإلو اع)ا وا 1ني)
اإلبت ائ5ة) باملحكمة) ا ضبط) بكتابة)
2022)تحت) 30)ماي) بخريبكة)بتاريخ)
رقم)248)قمسجلة)با سجل)ا تجاري)

بخريبكة)تحت)رقم)7659.
296 P

SANI MAC
SARL

تأسيس)شركة
بتاريخ) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) قضع) تم) (2022 فبراور) (24

األسا�سي) شركة)على)ا نح1)ا تالي):
.SANI MAC SARL(:(ا تسم5ة

.SARL(:(ا صفة)ا وا 1 5ة
 22 تجزئة) (: اإلجتماعي) املور)
يذو1ب) حي) (1 رقم) املستوبل) شارع)

املنص1را رباط.
رأسمال)اإلجتماعي):)100.000.00 
طرف) من) قموسمة) مرقمة) درهم)

مغاربة)عات5ين.
أمين) بلذباس) ا س5 ) (: املسير)
ا 1ح5 ان) مسيران) قف5نيري) 1ر5)

 لشركة)مل 5)غير)مح قد5.
ا سنة)اإلجتماع5ة):)تب أ)من)فاتح)

وناور)قتنتهي)في)31)ديسمبر.
باملحكمة) (: ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (16 بتاريخ) با رباط) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)248 1246669.
297 P

ALM DEVELOP
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي):)توس5م)
رياض)األ   س)مجمع)د)شارع)

ا و س)عين)ا شق)ا  ارا ب5ضاء
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
اتخاع) تم) (2020 ماي) (4 في) املؤرخ)

ا ورات)ا تا 5ة):
قرار)رقم)1):)ا ذي)ونص)على)ما)ولي))
 ول)مور)ا شركة)من)ا ج)شارع)إم5ل)
رقم) (،11 ا طابق) ا رطل،) ز وة) زقال)
رياض) توس5م) إلى) ا  ارا ب5ضاء) (29

األ   س)مجمع)د)شارع)ا و س)عين)

ا شق)ا  ارا ب5ضاء.
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على ونص) ا ذي) (: (2 رقم)  قرار)

)ما)ولي:

)تذ ول)ا نظام)األسا�سي) لشركة.

قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة):

ما) على) ونص) ا ذي) (: (4 رقم) بن )

ا شركة) مور) عن1ان) تح و ) ( ولي)

توس5م)رياض)األ   س)مجمع)د)شارع)

ا و س)عين)ا شق)ا  ارا ب5ضاء.

باملحكمة) (: ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

بتاريخ با  ارا ب5ضاء)  ا تجارية)
في) ا تو55 ) ( رقم) (2022 سبتمبر) (5  

ا سجل)ا تجاري)439745.

298 P

 ASIASOY
SARL AU

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5)

عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي):)توس5م)
رياض)األ   س)مجمع)د)شارع)

ا و س)عين)ا شق)ا  ارا ب5ضاء

تم)اتخاع)ا ورات)ا تا 5ة):

 قرار)رقم)1):)ا ذي)ونص)على)ما)ولي:)

 ول)مور)ا شركة)من)ا ج)شارع)إم5ل)
رقم) (،11 ا طابق) ا رطل،) ز وة) زقال)

رياض) توس5م) إلى) ا  ارا ب5ضاء) (29

األ   س)مجمع)د)شارع)ا و س)عين)

ا شق)ا  ارا ب5ضاء.

على ونص) ا ذي) (: (2 رقم)  قرار)

ما)ولي):)

تذ ول)ا نظام)األسا�سي) لشركة.

قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة):

(: ولي) ما) على) ونص) (: (4 رقم) بن )

توس5م) ا شركة) رقم) عن1ان) تح و )
رياض)األ   س)مجمع)د)شارع)ا و س)

عين)ا شق)ا  ارا ب5ضاء.

باملحكمة) (: ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

بتاريخ با  ارا ب5ضاء)  ا تجارية)
في) ا تو55 ) ( رقم) (2021 فبراور) (15  

ا سجل)ا تجاري)454153.

299 P

STE. ROLAX CORNER
ش.م.م

ا رأسمال)اإلجتماعي):)100.000.00 
درهم

املور)اإلجتماعي):)ا طابق)األر�سي)
 إلستخ ام)ا تجاري)بمساحة)42 
متر)مربع)إقامة) 1ر)3)متجر)رقم)3 

طريق)ا ون5طر5)سال
ا تأسي�سي) ا ذام) الجمع) بموت�سى)
تم) (،2022 أبريل) (14 بتاريخ) مؤرخ)
مسؤق 5ة) عات) شركة) تأسيس)

مح قد5)باملميزات)ا تا 5ة):
 ROLAX شركة) (: ا تس5مة)

CORNER)ش.م.م.
عات) شركة) (: ا وا 1ني) ا 1ضع)

مسؤق 5ة)مح قد5.
ا ه ف):

قجبات)سريذة.
تجار5.

اإلستيراد)قا تص ور.
األر�سي) ا طابق) (: اإلجتماعي) املور)
 إلستخ ام)ا تجاري)بمساحة)42)متر)
مربع)إقامة) 1ر)3)متجر)رقم)3)طريق)

ا ون5طر5)سال.
امل 5):)ح دت)م 5)ا شركة)في)99 

سنة)تبت ئ)من)تاريخ)تأسيسها.
ح د) (: اإلجتماعي) ا رأسمال)
في100.000.00  اإلجتماعي) ا رأسمال)
حصة) (1000 على) موسمة) درهم)
م1زعة) درهم) ل1اح 5،) (100 بو5مة)

على)ا شكل)ا تالي):
 250 امل رسة) محم ) ا س5 )

حصة.
 750 األ صاري) أسامة) ا س5 )

حصة.
املجم1ع):)1000)حصة.

ا تس5ير) مهة) أسن ت) (: ا تس5ير)
كمسير) امل رسة) محم ) ا س5 ) إلى)
 ROLAX مح قد5) شركة) غير) مل 5)

.CORNER
األسا�سي) ا وا 1ني) ا 1ضع) تم)

 لشركة)حسب)ا فصل)96-05.
:) لشركة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
باملحكمة)اإلبت ائ5ة)بسال)في)30)ماي)

2022)تحت)ا رقم)36029.
300 P

AGRI COMPTA
S.A.R.L

قبم1جب) (2022 أبريل) (18 بتاريخ)

عو )الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)املسجل)

تورر) (2022 ماي) (12 بتاريخ)  با رباط)

ما)ولي):

ا ذن1ان) إلى) ا شركة) مور) تح1يل)

قب5لة) ا طلبة) موام) جماعة) ا تالي)

مزقرفة)ت5فلت.

تذ ول)ا بن )4)من)قا 1ن)ا شركة.

بكتابة) (: ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

اإلبت ائ5ة) املحكمة) ا ضبط)  ى)

تحت) (2022 ماي) (30 بتاريخ) بتمار5)
رقم)8208.

301 P

 STE.TOB MAGHREB
تأسيس)شركة)مح قد5)املسؤق 5ة)

بشريك)قح5 
مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)

تمت) (،2021 مارس) (22 و1م) با رباط)

ا تأسي�سي) شركة) ا وا 1ن) ص5اغة)

مح قد5)املسؤق 5ة)بشريك)قح5 ) ها)

الخصائص)ا تا 5ة):

.TOB MAGHREB(:(ا تسم5ة

ا ه ف):)

اإلستشار5)قا ت1ج5ه)الجامعي.

ابن) شارع) (79 (: اإلجتماعي) املور)

أك ال) ا ثاني) ا طابق) (8 شوة) سينا)

ا رباط.

تاريخ) من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)

تأسيس)ا شركة.

ا رأسمال):)ح د)رأسمال)ا شركة)

في)مبلغ)60.000.

 MR.ا شركة تس5ير) :)عه ) اإلدار5)

.YOUSSEF OUARDANE

إلى) وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)

غاوة)31)ديسمبر.

قتسج5ل) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ا تجاري) لمحكمة) با سجل) ا شركة)

مارس) (30 بتاريخ) با رباط) ا تجارية)

2021)تحت)رقم)150819.

302 P

LAVAGE AL HAYBA
SARL AU

املسجل) عرفي) عو ) بموت�سى)
تأسيس) تم) (2022 ماي) (23 بتاريخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
تحمل) قا تي) ا 1ح5 ) ا شريك) عات)

الخصائص)ا تا 5ة):
.LAVAGE AL HAYBA(:(ا تسم5ة

.SARL AU(:(ا صفة)ا وا 1 5ة
ا ه ف)اإلجتماعي):

قآالت) س5ارات) قتنظ5ف) غسل)
ا ذم1م5ة) قاإلدارات) قا فنادق)

قالخاصة.
 100000.00 (: ا شركة) رأسمال)
من) حصة) (1000 إلى) موسمة) درهم)

فئة)100)درهم) لحصة)ا 1ح 5).
 1000 ب1غا ب) عادل) ا س5 )

حصة.
تاريخ) من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)

ا تأسيس)ا نهائي.
إلى) وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)

31)ديسمبر)من)كل)سنة.
باماك1) ز وة) (2 (: اإلجتماعي) املور)

املح5ط)ا رباط.
املسير):)ا س5 )عادل)ب1غا ب.

تحت) ا تجاري) با سجل) ا تو55 )
 2022 و1 15) فاتح) بتاريخ) (3973 رقم)

باملحكمة)ا تجارية)با رباط.
ا سجل)ا تجاري)رقم)160689.

303 P

 TG ROUTE
SARL

 SIEGE SOCIAL : LOT
KOUTOUBIA N°6 TEMARA

الجمع)ا ذام)ا غير)ا ذادي
في)15) 1فمبر)2019

 لشركة)TG ROUTE)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5

ا ذام) الجمع) ( محضر) بم1جب)
15) 1فمبر) بتاريخ) ا ذادي) ا غير)
 TG شركة) في) ا شركاء) قرر) (،2019
 100.000 ا راسمال) عات) (ROUTE

درهم)ما)ولي):
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من) ا شركة) رأسمال) في) ا زياد5)
 2.600.000 إلى) درهم) (100.000
ق رها) بزياد5) قع ك) درهم،)
جاري) حساب) ب1اسطة) (2.500.000

من)طرف)ا شركاء.
تغ5ير)املور)االجتماعي) لشركة)من)
ا كتب5ة) بتجزئة) ا كائن) الحالي) مورها)
الج و ) ا ذن1ان) إلى) تمار5) (6 رقم)
ا كائن)ب)رقم)89)قطاع)4)حي)مذم1ر5)

تمار5.
تح5ين)ا وا 1ن)االسا�سي) لشركة.

ا تس5ير):)عين)كل)من)اهم1)سذ5 )
قبلكش1ر)ت1ف5ق)مسيران) لشركة.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)با رباط)في)تحت)رقم)3094 

بتاريخ)6)فبراور)2020.
304 P

STE WINOVA GROUP
SARL AU

تغ5ير)بشركة
بم1جب)عو )عرفي)بتاريخ)16)ماي)
2022،)تم)اخضاع)ا شركة) لتغ5يرات)

ا تا 5ة):
ا تصف5ة)ا نهائ5ة) لشركة.

ا تس5ير)ا س5 5)ريم)فح�سي.
باملحكمة) تم) ا وا 1ني) اإلو اع)
ماي) (25 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2022،)تحت)رقم)22/1465.
305 P

BACHIR M K CAR
SARL AU

تذ والت)قا 1 5ة
ا 1اح ) املساهم) قرار) إثر) على)
بتاريخ)18)مارس)2019)ملساهم)شركة)
عات) شركة) (BACHIR M K CAR
قاح ،) بمساهم) املح قد5) املسؤق 5ة)
درهم) (100.000 راسما ها) ا با غ)
 C(قا كائن)مورها)م ونة)ا 1ح 5)بل1ك

رقم)C1166)ا ذ15ن،)تورر):
من) الحصص) جم5ع) تف1يت)
مشك1ر) ا بشير) ا س5 ) الحصص)
س5 ي) أهل) ا رك5بي) ا س5 )  فائ 5)

ا يزو .

تذ5ين)ا س5 )ا رك5بي)أهل)س5 ي)
ا يزو )كمسير)قح5 ) شركة.

كتابة) ا وا 1ني)  ى) اإلو اع) تم)
ا ضبط)باملحكمة)االبت ائ5ة)با ذ15ن)
رقم) تحت) (،2022 ماي) (31 بتاريخ)

.1548/2022
306 P

STE TRENDING DEL SUR
SARL

تأسيس)شركة
بم1جب)عو )عرفي)بتاريخ)13)ماي)
عات) شركة) تأسيس) تم) (،2022

املميزات)ا تا 5ة):
 STE TRENDING DEL(:(ا تسم5ة

.SUR SARL
عات) شركة) (: ا وا 1ني) ا شكل)

مسؤق 5ة)مح قد5.
املور):)إقامة)عصام)قص1ف5ا)شارع)

ا سمار5)رقم)65)ا ذ15ن،)املغرب.
تجار5) (: االجتماع5ة) ا نشاطات)
تجار5) ا بناء....) قم1اد) تجهيزات)

عامة....
قسم) درهم) (100.000 (: راسمال)
درهم) كل) (100 ب) حصة) (1000 إلى)

قاح 5.
ا س5 5)هاجر) إلى) يذه ) (: ا تس5ير)

اغبا 1.
باملحكمة) تم) ا وا 1ني) اإلو اع)
ماي) (25 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2022،)تحت)رقم)22/1469.
307 P

POINT MARKET
ش)م)م

رأسمال)وو ر)ب)100.000)درهم
ج1هر5)مه وة)رقم)42)طابق)تحت)
أر�سي)عمار5)رقم)C)تجزئة)ح اد5)

طريق)مه وة)قن5طر5
بموت�سى)عو )عرفي)مؤرخ)با رباط)
إنشاء) تم) (،2022 أبريل) (12 بتاريخ)
قا تي) األسا�سي) لشركة) ا وا 1ن)

تتصف)كما)ولي):
ا صفة)ا وا 1 5ة):)شركة)مح قد5)

املسؤق 5ة.

 POINT MARKET (: اسمها)

.SARL

ا ذام) قا ت1زيع) تس1يق) (: ه فها)

 ألغذوة.

قا سلع) قالخضرقات،) ا ف1اكه)

قاألطذمة) األ بان،) قمنتجات) املذلبة)

قطع) قالجبن) بوا ة،) املجم 5،)

منتجات)ا لح1م)قاألسماك.

على) املنتجات) قت1زيع) تس1يق)

فائ 5):

قمنتجات) املختلفة،) ست5ك5ة)

املنز 5ة) ا نظافة) قمنتجات) ا تنظ5ف)

قاملنتجات) سائوي) مائ 5) أقاني)

ا س5ارات)قاملسافرين)ق ذب)األطفال)

قا صحف)قا تبغ،)املنتجات)تجم5ل5ة)

ا صح5ة.

ا تفاقض.

استيراد)قتص ور.

 42 رقم) مه وة) ج1هر5) (: مورها)

(،C رقم) عمار5) أر�سي) تحت) طابق)

تجزئة)ح اد5)طريق)مه وة)قن5طر5.

و1م) من) تبت أ) سنة) (99 (: أم ها)

ا تاسيس.
درهم) (200.000 (: راسما ها)

فئة) من) حصة) (2000 إلى) موسمة)

م1زعة) ا 1اح 5) درهم) لحصة) (100

بين)ا شركاء)على)ا شكل)ا تالي):

ا س5 5)بشرى)بنح ق)1020.

ا س5 )رض1ان)افهامني)980.

إدارتها):)و ور)ا شركة)كل)من):

ا س5 )رض1ان)افهامني.

من) تبت ئ) (: االجتماع5ة) ا سنة)

شهر) متم) في) قتنتهي) وناور) فاتح)

ديسمبر)من)كل)سنة.

األرباح) من) ووتطع) (: األرباح) ت1زيع)

االحت5اط) أجل) من) (%5 ا صاف5ة)

ا صاف5ة) األرباح) ا باقي)من) ا وا 1ني،)

ت1زع)على)املشاركين)حسب)الحصص.

بها) املحتفظة) املبا غ) باستثناء)

املخصصة) أق) املتتا 5ة)  لسن1ات)

 الحت5اطات)حسب)قرارات)ا شركاء.
ا تجاري) با سجل) ا تو55 ) رقم)

ا ون5طر5)65555.

308 P

دو1ان)األستاع)لحسن)منو1ش،)امل1ثق)با رباط

شارع)عمر)ابن)الخطاب،)عمار5)10،)شوة)رقم)6 

أك ال،)ا رباط

ا هاتف):)0537772773

ا فاكس):)0537772774

AIM-IMMO شركة
ش)ع)م)م

راسما ها):)100.000)درهم
مورها)االجتماعي):)ا رباط،)زاقية)
شارع)الحسن)ا ثاني)قز وة)عب )

ا ذزيز)ا فشتالي،)عمارA(5)شوة)28
ا سجل):)157895

تح1يل)املور)االجتماعي
ا ذام) الجمع) محضر) بموت�سى)
تلواه)األستاع) (،2022 27)ماي) بتاريخ)
ا س5 ) من) كل) قرر) منو1ش) لحسن)
إبراه5م)ادري�سي)ت1زاني)ق ذالي)قا س5 )
شريكين) بصفتهما) ق زار) امله ي)
ش) (AIM-IMMO املسما5) با شركة)
ع)م)م)تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة)
من)ا رباط)حسان،)ز وة)م1الي)احم )
إلى) (08 شوة) (،30 عمار5)  1ك5لي،)
ا ثاني) الحسن) شارع) زاقية) ا رباط،)
 A(5قز وة)عب )ا ذزيز)ا فشتالي،)عمار

شوة)28.
تذ ول)ا ت1ق5ع)با شركة.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) (2 بتاريخ) با رباط) ا تجارية)

2022،)تحت)رقم)125201.
309 P

دو1ان)األستاع)لحسن)منو1ش،)امل1ثق)با رباط

شارع)عمر)ابن)الخطاب،)عمار5)10،)شوة)رقم)6 

أك ال،)ا رباط

ا هاتف):)0537772773

ا فاكس):)0537772774

AQUITY MOROCCO شركة
ش)ع)م)م)ش.ق

راسما ها):)100.000)درهم
مورها)االجتماعي):)با رباط)حي)

ا رياض)إقامة)لي)كام5ل5اس)محل)
M8 - 4((رقم

ا سجل):)157897
تح1يل)املور)االجتماعي

ا ذام) الجمع) محضر) بموت�سى)
تلواه) (،2022 أبريل) (20 بتاريخ)
قررت) منو1ش) لحسن) األستاع)
ا س5 5)خ1 ة)خل1ق)بصفتها)ا شريك)
 AQUITY املسما5) با شركة) ا 1ح5 )

MOROCCO)ش)ع)م)م)ش.ق.
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االجتماعي) لشركة) املور) تح1يل)
م1الي) ز وة) حسان،) ا رباط) من)
 08 شوة) (،30 عمار5) احم ) 1ك5لي،)
»لي) إقامة) ا رياض،) حي) ا رباط،) إلى)

كام5ل5اس«)محل)رقم)4.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) (2 بتاريخ) با رباط) ا تجارية)

2022،)تحت)رقم)125209.
310 P

STGA
راسما ها):)100.000)درهم

مورها)االجتماعي):)كيش) 1داوة،)
عمار5)س،)حي)االجتهاد)2،)رقم)6،)

تمار5
االستثنائي) ا) ذام) الجمع) قافق)
(،2021 أكت1بر) (5 بتاريخ) املنذو )
ا شركة) فسخ) على) ا شركة)  هذه)
قتذ5ين)ا س5 )محم )واسين)ا ذزقزي)
مور) تح و ) تم) كمصفي) لشركة،)
س،) عمار5) كيش) 1داوة،) ا شركة)
كمحل) تمار5) (،6 رقم) (،2 االجتهاد) حي)

 لتصف5ة.
بكتابة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا سجل) مصلحة) ا ضبط)  ى)
بتمار5) االبت ائ5ة) باملحكمة) ا تجاري)

في)2)و1 15)2022،)تحت)رقم)8247.
311 P

OUFKIR FROID
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5)

بشريك)قح5 
راسما ها):)100.000)درهم

املور)االجتماعي):)726)ز وة)32 
اإلرشاد)متجر)1،)ا ون5طر5

تأسيس)شركة
مسجل) عرفي) عو ) بموت�سى)
با ون5طر5،)تم)قضع)ا وا 1ن)االسا�سي)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات)  شركة)
امل1اصفات) عات) قح5 ) بشريك)

ا تا 5ة):
 OUFKIR FROID (: ا تسم5ة)

.SARL AU
عات) شركة) (: ا وا 1ني) ا شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5)بشريك)قح5 .

 32 ز وة) (726 (: االجتماعي) املور)

اإلرشاد)متجر)1)ا ون5طر5.

االستيراد) (: ا شركة) م1ض1ع)

قا تص ور.
راسمال) ح د) (: ا شركة) رأسمال)

درهم) (100.000 مبلغ) في) ا شركة)

اجتماع5ة) حصة) (100 إلى) موسم)

في) كلها) درهم) ل1اح 5) (1000 بو5مة)

أقفوير) ا س5 ) ا 1ح5 ) ا شريك) ملك)

احم .

امل 5):)99)سنة.

إلى)ا س5 )أقفوير) :)أسن ) ا تس5ير)

أحم .

إلى) وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)

31)ديسمبر.
ا تجاري) با سجل) ا تو55 ) تم)

با ون5طر5)تحت) االبت ائ5ة) باملحكمة)
رقم)65385)بتاريخ)24)ماي)2022.

312 P

HD FACTORY
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

راسما ها):)100.000)درهم

املور)االجتماعي):)زاقية)ز وة)ال ة)

عائشة)قمذم1ر5)إقامة)حل5مة)1 

ا ون5طر5

الحل)املبكر) لشركة
ا ذام) الجمع) محضر) بموت�سى)

 HD FACTORY(ا غير)ا ذادي) شركة

تورر) املح قد5) شركة)عات)مسؤق 5ة)

ما)ولي):

املبكر) الحل) على) املصادقة)

 لشركة.

إدريس،) ا سباوبي) ا س5 ) تذ5ين)

بصفته)مصفي) لشركة.

ا شركة) تصف5ة) مور) تح و )

با ذن1ان)ا تالي):
قمذم1ر5) عائشة) ال ة) ز وة) زاقية)

إقامة)حل5مة)1)ا ون5طر5.

ا س5 ) املسيرون) عمة) إبراء)
ا ت القي) قا س5 ) ادريس) ا سباوبي)

إدار5)) في) ح ) سلطتهم) ققضع) حم5 )

ا شركة.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (24 بتاريخ) با ون5طر5) االبت ائ5ة)

2022،)تحت)رقم)91468.

313 P

EVERYDAY MEHDYA
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5)

بشريك)قح5 

راسما ها):)100.000)درهم

املور)االجتماعي):)R2)رقم)47)متجر)

رقم)2)مه وة)ا ون5طر5

تأسيس)شركة
مسجل) عرفي) عو ) بموت�سى)

با ون5طر5)تم)قضع)ا وا 1ن)األسا�سي)

املح قد5) املسؤق 5ة) عات)  شركة)

امل1اصفات) عات) قح5 ) بشريك)

ا تا 5ة):

 EVERYDAY (: ا تسم5ة)

.MEHDYA SARL AU

عات) شركة) (: ا وا 1ني) ا شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5)بشريك)قح5 .

 47 رقم) (R2 (: االجتماعي) املور)

متجر)رقم)2)مه وة)ا ون5طر5.

م1ض1ع)ا شركة):)ا و1ارب،)باخر5)

رقم)2)مه وة)ا ون5طر5.

ا و1ارب،) (: ا شركة) م1ض1ع)

باخر5،))ق1ارب)بخارية.

أدقات) أل ذاب) أق) مذ ات) تأجير)

أق)ا رياضات)املالح5ة.

راسمال) ح د) (: ا شركة) راسمال)

درهم) (100.000 مبلغ) في) ا شركة)

اجتماع5ة) حصة) (1000 إلى) موسم)

بو5مة)100)درهم) ل1اح 5.

امل 5):)99)سنة.

كن1ني) ا س5 ) إلى) أسن ) (: ا تس5ير)

ص1اف)امله ي.

إلى) وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)

31)ديسمبر.

ا تجاري) با سجل) ا تو55 ) تم)

با ون5طر5)تحت) االبت ائ5ة) باملحكمة)

رقم)65499)بتاريخ)فاتح)و1 15)2022.

314 P

 NASSIM MEHDIA
IMMOBILIER

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
رأسما ها):)100.000)درهم

املور)االجتماعي):)100)شارع)م1الي)
عب )ا ذزيز)إقامة)  ى)مكتب)رقم)2 

ا ون5طر5
تأسيس)شركة

مسجل) عرفي) عو ) بموت�سى)
با ون5طر5)تم)قضع)ا وا 1ن)األسا�سي)
 شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5)عات)

امل1اصفات)ا تا 5ة):
 NASSIM MEHDIA (: ا تسم5ة)

.IMMOBILIER SARL
عات) شركة) (: ا وا 1ني) ا شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
شارع) (100 (: االجتماعي) املور)
م1الي)عب )ا ذزيز)إقامة)  ى)مكتب)

رقم)2)ا ون5طر5.
م1ض1ع)ا شركة):

منذش)عواري.
األشغال)املختلفة.

مبلغ) في) ح د) (: ا شركة) رأسمال)
 1000 إلى) موسم) درهم) (100.000
درهم) (100 بو5مة) اجتماع5ة) حصة)

 ل1اح 5.
امل 5):)99)سنة.

عب ) ا س5 ) إلى) أسن ) (: ا تس5ير)
ا رح5م)ب1فزقز.

إلى) وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)
31)ديسمبر.

إلى) وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)
31)ديسمبر.

ا تجاري) با سجل) ا تو55 ) تم)
با ون5طر5)تحت) االبت ائ5ة) باملحكمة)

رقم)65477)بتاريخ)30)ماي)2022.
315 P

CITY HOUSE IMMO
SARL

مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
(،2022 ماي) (17 بتاريخ) با ون5طر5،)
مسؤق 5ة) عات) شركة) تأسيس) تم)
الخصائص) تحمل) قا تي) مح قد5)

ا تا 5ة):
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ا تسم5ة):)شركة)ستي)هاقس)إوم1.
عات) شركة) (: ا وا 1ني) ا شكل)

مسؤق 5ة)مح قد5.
املور)االجتماعي):)59)شارع)م1الي)

عب )ا ذزيز)رقم)4)ا ون5طر5.
ا ه ف)االجتماعي):)منذش)عواري.

ا بناء)قاألشغال)ا ذامة.
ا ذمل5ات) كل) عامة) قبصفة)
عالقة) ا تي) ها) قاملا 5ة) ا) تجارية)
شأنها) من) قا تي) ا شركة) بنشاط)

املساهمة)في)تنم5ة)ا شركة.
من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)

ا تأسيس)ا نهائي.
ا س5 )محم ) إلى) أسن ) (: ا تس5ير)
علي)سل5مان)قا س5 )محسن)منص1ر.
فاتح) من) تبت ئ) (: املا 5ة) ا سنة)
31)ديسمبر)من)كل)سنة)ما) وناور)إلى)
تاريخ) من) تبت ئ) األقلى) ا سنة) ع ا)

ا تسج5ل.
رأس)املال)ح د)في)مبلغ)100.000 
حصة) (1000 إلى) ( موسمة) درهم،)

بو5مة)100)درهم) ل1اح 5.
با سجل) ا تو55 ) تم) (: ا تو55 )
االبت ائ5ة) املحكمة) ا تجاري)  ى)
(،2022 ماي) (30 بتاريخ) با ون5طر5)

تحت)رقم)65457.
316 P

 STE SPECS CONSULTING
GROUP

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5
املور)االجتماعي):)شارع)املتنبي

رقم)26)املكتب)رقم)07)ا ون5طر5
تأسيس)شركة

بتاريخ) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
2022،)مصحح)اإلمضاءات) 7)مارس)
مل ونة) اإلمضاءات) تصح5ح) بمصالح)
ا ون5طر5)تم)إع اد)ا وا 1ن)االسا�سي)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات)  شركة)

بامل1اصفات)ا تا 5ة):
 STE SPECS (: ا شركة) تسم5ة)

.CONSULTING GROUP
شركة) (: ا وا 1ني) لشركة) ا شكل)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5.

شارع) (: االجتماعي) لشركة) املور)

 07 رقم) املكتب) (26 رقم) املتنبي)

ا ون5طر5.

ا ه ف)االجتماعي):

املغرب) في) ا شركة) من) ا غرض)

س1اء) مباشر،) غير) أق) مباشر) بشكل)

 نفسها)أق) غيرها)أق)مساهمة)في):

استشارات)في)ا ت بير.

ت1طين)ا شركات.

ا ذمل5ات) جم5ع) عام) قبشكل)

ا صناع5ة،) املا 5ة،) ا تجارية،)

قالخ مات5ة،) الحرف5ة،) ا ذوارية،)

قاملرتبطة) ا شركة،) لحساب) جم5ذها)

بشكل)مباشر)أق)غير)مباشر)با ه ف)

االجتماعي) تط1ير)ا شركة.

في ا شركة) م 5) ح دت) (:  امل 5)

 99)سنة)منذ)تاريخ)ا تأسيس.

رأسمال) ح د) (: ا شركة) رأسمال)

موسمة) درهم) (30.000 في) ا شركة)

درهم) (100 فئة) من) 300)حصة) على)

 لحصة)ا 1اح 5)م1زعة)كا تالي):

 7.500 محم ) ا ذيساقي) ا س5 )

درهم)ب)75)حصة)اجتماع5ة.

ا س5 )و ر)واسين)4.000)درهم)ب)

40)حصة)اجتماع5ة.

 7.500 ب1خريص) هاجر) ا س5 5)

درهم)ب)75)حصة)اجتماع5ة.

ا س5 )م1راد)و1سف)7.500)درهم)

ب)75)حصة)اجتماع5ة.

ا س5 5)ا ت1ابي)ك1ثر)3.500)درهم)

ب)35)حصة)اجتماع5ة.

درهم) (30.000 (: مجم1عه)  ما)

ما)يذادل)300)حصة)اجتماع5ة.

ا س5 ) يسيرها) ا شركة) (: ا تس5ير)

ب1خريص) قهاجر) محم ) ا ذيساقي)

قع ك)مل 5)غير)مح د5.

اإلو اع) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)

االبت ائ5ة) باملحكمة) ا وا 1ني)

مل ونة) ا تجاري) ا سجل) بمصلحة)

(،2022 و1 15) فاتح) بتاريخ) ا ون5طر5)

تحت)رقم)91561.
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PROSMART TRANS
SARL

رأسمال)ا شركة):)100.000
ا شكل)ا وا 1ني):) لشركة)شركة)

عات)مسؤق 5ة)مح قد5
املور)االجتماعي):)شوة)رقم)10)عمار5)

2006)ح اد)طابق)4)ا ون5طر5
رقم)ا سجل)ا تجاري):)56869

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
حل) تورر) (2022 مارس) (11 في) املؤرخ)
مبلغ) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)
قعن1ان) درهم) (100.000 رأسما ها)
مورها)االجتماعي)شوة)رقم)10 عمار5)
2006)ح اد)طابق)4)ا ون5طر5) ت5جة)

ع م)تحو5ق)ا ه ف.
شوة) ي) ب) ا تصف5ة) مور) قح د)
 4 طابق) ح اد) (2006 عمار5) (10 رقم)
ا س5 )احم ) املغرب)قعين) ا ون5طر5)
هكتار) (24 تجزئة) عن1ا ه) فاضل)
كمصفي) تمار5) (20 رقم) (6 سكت1ر)

 لشركة.
قعن )االقتضاء)الح قد)املفرقضة)
محل) املخ1 ة) هم) ا صالح5ات) على)
املخابر5)قمحل)تبل5غ)ا ذو1د)قا 1ثائق)

املتذلوة)با تصف5ة.
باملحكمة) ا وا 1ني) االو اع) تم)
 2022 مارس) (21 بتاريخ) اإلبت ائ5ة،)

تحت)رقم)1223.
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 ACADEMY DEVNETMARK
GLOBAL PRIVE

SARL
رأسمال)ا شركة):)100.000
ا شكل)ا وا 1ني) لشركة)

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5
املور)االجتماعي)شارع)املتنبي)رقم)26 

املكتب)رقم)07)ا ون5طر5
رقم)ا سجل)ا تجاري)59813

حل
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
تورر)حل) (،2022 أبريل) (18 في) املؤرخ)
مبلغ) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)
قعن1ان) درهم) (100.000 رأسما ها)
رقم) املتنبي) شارع) االجتماعي) مورها)
ا ون5طر5) ت5جة) (07 رقم) املكتب) (26

ع م)تحو5ق)ا ه ف.

قح د)مور)ا تصف5ة)بشارع)املتنبي)

ا ون5طر5) (07 رقم) املكتب) (26 رقم)

املغرب)قعين)ا س5 )ب ر)ا  ون) باخر)

حي) (17 رقم) ا بالي) فاس) ز وة) عن1ا ه)

ا كفاح)ا ورية)سال)كمصفي) لشركة.

قعن )االقتضاء)الح قد)املفرقضة)

محل) املخ1 ة) هم) ا صالح5ات) على)

املخابر5)قمحل)تبل5غ)ا ذو1د)قا 1ثائق)

املتذلوة)با تصف5ة.

باملحكمة) ا وا 1ني) االو اع) تم)

 2022 أبريل) (21 بتاريخ) اإلبت ائ5ة،)

تحت)رقم)1678.
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S.K. FAMILY
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

رأسما ها):)100.000)درهم

املور)االجتماعي):)10،)8،)7،)6)ق)11 

زاقية)اإلستوالل)قمذم1ر5)عمار5)رقم)

46)ا ون5طر5

تغ5ير)نشاط)ا شركة
ا ذام) الجمع) محضر) بموت�سى)

 S.K. FAMILY ا ذادي) شركة) ا غير)

تورر) املح قد5) شركة)عات)مسؤق 5ة)

األسا�سي) ا نظام) من) (3 املاد5) تذ ول)

على)ا نح1)ا تالي):

تو وم)الخ مات)؛

أق) املختلفة) األشغال) في) املواق ة)

مستلزمات) قشراء) ب5ع) )ته5ئة،) ا بناء)

املطبخ،)ا تزوين()؛

تنظ5ف)ق ظافة)املباني)؛

من) ا صباغة) كل) أعمال) كل)

ا ذمارات)؛

قا كهرباء) ا نجار5) أعمال) كل)

قاملاء)قا ز 5خ)عم1ما)كل)أ 1اع)أعمال)

ا تشط5بات)؛

اإلستيراد)قا تص ور.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ا سجل) ( با ون5طر5) اإلبت ائ5ة)

ا تجاري)ع د)57757.

320 P



10451 الجريدة الرسميةع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) 

 STE WHITE SPOT
DISTRIBUTION

شركة)مح قد5)املسؤق 5ة)عات)
شريك)قاح 

رأسما ها):)10.000)درهم
مورها)االجتماعي):)893)شارع)مختار)
ا س1�سي)سكت1ر)8)ا طابق)ا ثاني)حي)

ا سالم)-)سال)-
على)إثر)الجمع)ا ذام)ا غير)ا ذادي)
(،2022 أبريل) (19 بتاريخ) املنذو )
 STE ا 1ح5 ) شركة) ا شريك) قرر)
 WHITE SPOT DISTRIBUTION
عات) املسؤق 5ة) مح قد5) ( شركة)
شريك)قاح )رأسما ها)10.000)درهم)
893)شارع)مختار) (: مورها)االجتماعي)
ا س1�سي)سكت1ر)8)ا طابق)ا ثاني)حي)

ا سالم)-)سال)-)ما)ولي):
إلى) (: االجتماعي) املور) تأك5 ) ول)
ا ذمار5) (GH1 ا سالم) رياض) تجزئة)

رقم)7)محل)رقم)5)ب1ز 5وة))؛
ا وا 1ن) من) (4 ا بن ،) تذ ول)

األسا�سي.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) فاتح) بتاريخ) بسال) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم):)38977.
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 STE PHARMACIE ALLIANCE
EL BAHRAOUI

SARL AU
بتاريخ عرفي) عو )  بموت�سى)
تأسيس) تورر) بت5فلت) (2022 ماي) (5
بشريك) املسؤق 5ة) مح قد5) شركة)

قح5 )بالخصائص)ا تا 5ة):
فارما�سي) االجتماع5ة) (: ا تسم5ة)

أ 15نس)ا بحراقي.
جنان) إقامة) (: االجتماعي) املور)
163ف) رقم) ا بحراقي) عالل) س5 ي)

ب)س5 ي)عالل)ا بحراقي)ت5فلت.
ا ه ف):)ص5  5ة.

تاريخ) من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)
إح اثها)ا فذلي.

من) تبت ئ) (: االجتماع5ة) ا سنة)
31)ديسمبر)من) فاتح)وناور)قتنتهي)في)

كل)سنة.

في) ح د) (: االجتماعي) ا رأسمال)

 1000 على) موسم) درهما) (100.000

حصة)بو5مة)100)درهم.

من) مسير5) ا شركة) (: ا تس5ير)

طرف)ا س5 5)أوة)بذب )هللا)امل 5)غير)

مح قد5.
(: ا تجاري) با سجل) ا تو55 ) رقم)

.1291

باملحكمة) ا طلب) إو اع) تم)

و1 15) (2 بتاريخ) بت5فلت) اإلبت ائ5ة)

2022)تحت)ا رقم)428.
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 STE THE MOROCCAN

 COMPANY FOR

 AGRICULTURAL AND

 RURAL ENGINNERING
SIGLE : MCARE

تأسيس)شركة
بتاريخ) عرفي) عو ) بموت�سى)

10)ماي)2022)با رباط)تورر)تأسيس)

بشريك) املسؤق 5ة) مح قد5) شركة)

قح5 )بالخصائص)ا تا 5ة):

ا تسم5ة)االجتماع5ة):)دي)م1رقك1)

رقرال) أ  ) أكريك5لترال) ف1ر) ك1مباني)

إونيرجي.

املختصر):)م)س)أ)ر.

املور)االجتماعي):)56)ز وة)ابراه5م)

رقداني)اقامة)56)شوة)رقم)2)املح5ط)

ا رباط.

ا فالح5ة) خ مات) (: ا ه ف)

قا زراع5ة.

فاتح) من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)

من) ديسمبر) من) (31 في) قتنتهي) وناور)

كل)سنة.

في) ح د) (: االجتماعي) ا رأسمال)

 1000 على) موسم) درهما) (100.000

حصة)بو5مة)100)درهم.

من) مسير5) ا شركة) (: ا تس5ير)

امل 5) ا ذزيز)غزالي) ا س5 )عب ) طرف)

غير)مح قد5.
(: ا تجاري) با سجل) ا تو55 ) رقم)

.160697

باملحكمة) ا طلب) إو اع) تم)

و1 15) فاتح) بتاريخ) با رباط) ا تجارية)

2022)تحت)ا رقم):)125149. 
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STE ALMA POULTRY
SARL

ا ذادي) ا غير) ا ذام) الجمع) قرر)

بتاريخ) املنذو ) ا ذادي) ا غير) املنذو )

 STE ALMA 2022) شركة) أبريل) (8

عات) شركة) (POULTRY SARL

عشر5) رأسما ها) املح قد5) املسؤق 5ة)

أ ف)درهم)100.000.

رقم) تجزئة) (: االجتماعي) مورها)

عين) (2 قطاع) ا فردقس) إقامة) ( (705

ع1د5)ثمار5)ما)ولي):

املسبوة) ا تصف5ة) في) ا شرقع)

 لشركة.

حا ا) مرقى) ا س5 5) تذ5ين)

 لشركة.

تح و )مور)ا تصف5ة)بتجزئة)رقم)

عين) (2 قطاع) ا فردقس) إقامة) (705

ع1د5)ثمار5.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (24 بتاريخ) بتمار5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)ع د)8167.
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GREENOLOGY
SARL

 املور):)15،)شارع)األبطال)شوة
رقم)4،)أك ال)ا رباط)-)املغرب

 ا سجل)ا تجاري)با رباط
رقم)160645

في) مسجل) عرفي) عو ) بموت�سى)

ق ) (2022 ماي) (24 بتاريخ) ا رباط،)

املسؤق 5ة) عات) شركة) تأسيس) تم)

املح قد5)بالخصائص)ا تا 5ة):

من) ا غرض) (: االجتماعي) ا ه ف)

عن) أق) 5ابة) س1اء) نفسها) ا شركة،)

باالشتراك) أق) بمفردها) ثا ثة،) أطراف)

أق)ا شراكة)مع)أي)شخص،)في)املغرب)

كما)في)أي)بل )آخر،)ما)ولي):

من) أكثر) أق) قاح ) استغالل)

قا تجم5ل) ا صا 1ن) لتصف5ف)

قا رياضة) بالجمال) قا ذناوة)

قاالسترخاء) لجسم)قا 1جه)قاملا 5كير)

قإزا ة) ا تنح5ف) قمساج) قا بادوكير)

نهائ5ا) قا 1جه)س1اء) قالجسم) ا شذر)

قحمام) قساق ا) صحي) قمنتج) ال) أق)

قبشكل)عام)أي)خ مة)ومكن)أن)تذزز)

ا رفاه5ة)؛

قاستيراد،) قت1زيع،) إ تاج،)

قتط1ير،)قمذالجة،)قتذبئة،)قتح1يل،)

با تجزئة) أق) بالجملة) قب5ع) قتذبئة،)

املتذلوة) قالخ مات) ا سلع) لجم5ع)

قجه) قعلى) ا نشاط.) قطاعات) بكافة)

قاملك5اج،) ا ذط1ر،) الخص1ص،)

قا ذناوة) قا شذر،) قا شامب1،)

قاملج1هرات) قا 1جه،) بالجسم)

قا رياضة،) قاإلكسس1ارات،)

قمنتجات)ا طاقة،)قما)إلى)ع ك)؛

قا ترق5ات) قا نصائح) ا  راسات)

ا تي) ها) الخ مات) قجم5ع) ا ت ريب5ة)

بـأح ) مباشر5) غير) أق) مباشر5) عالقة)

األش5اء)املذك1ر5)أعاله)؛

أي)منتج) ت1زيع)قاستيراد)قتص ور)

متذلق)بنشاطه)ا رئي�سي)؛

غير) أق) املباشر5) املساهمة)

ا 1سائل،) لشركة) بجم5ع) املباشر5،)

ق ) ا تي) ا تجارية) ا ذمل5ات) في)جم5ع)

أعاله،) املذك1ر5) األش5اء) بأح ) تتذلق)

املا 5ة) قبشكل)عام،)جم5ع)املذامالت)

أق)ا تجارية)أق)ا صناع5ة)أق)املنو1 ة)

با غرض) املتذلوة) ا ذوارية) أق)

ا وادر5)على) أق) إ 5ه) املشار) املؤس�سي)

تسه5ل)تحو5وه)قتط1يره.

تسج5له) و1م) من) سنة) (99 (: امل 5)

برقم) ا تجاري) لرباط) ا سجل) في)

.160645
تح و ) تم) (: ا شركة) رأسمال)
درهم) أ ف) مئة) بمبلغ) املال) رأس)

)100.000()موسمة)إلى)أ ف))1.000) 

درهم) لحصة) (100 فئة) من) حصة)

 1.000 إلى) فاتح) من) مرقمة) ا 1اح 5)

قم1زعة)على)ا نح1)ا تالي):
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ا س5 5) جا5) شهب)250)حصة)؛
ا شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5)

ESTHECARE ن750)حصة)؛
إجمالي)األسهم)املك1 ة) رأس)املال)

1.000)حصة.
شوة) األبطال) شارع) (،15 (: املور)

رقم)4،)أك ال)ا رباط)-)املغرب.
ا س5 5) جا5) شهب،) (: املسير)
رقم) ا 1طن5ة) حاملة) لبطاقة)
ا شركة) فتر5) مسير5) هي) (F98271

غير)مح قد5.
إلى) وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)
31)ديسمبر)من)كل)سنة)ما)ع ا)ا سنة)
ا تسج5ل) تاريخ) من) تبت ئ) األقلى)
ا تجاري) لرباط) ا سجل) في) ا شركة)

إلى)غاوة)31)ديسمبر)2022.
5)%) تك1ين) ا ف1ائ ):)سيتم)أخذ)

صن قق)االحت5اط)ا وا 1ني.
في) محف1ظ) (: ا وا 1ني) اإلو اع)
بتاريخ با رباط) ا تجارية)  املحكمة)

.D125105(فاتح)و1 15)2022)برقم
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ائتما 5ة)ماجست5ك)ك1نساي

انس)5)شارع)الحسن)األقل)شوة)رقم)3)تجزئة)

بلخير)ا ذمار5)رقم)9)ا طابق)ا ثاني)تمار5

STE MIN PRODUCTION
SARL AU

تح1يل)املور)االجتماعي
امل1قذة) ا شركة) أ ظمة) بموت�سى)
 2021 ديسمبر) (30 بتاريخ) تمار5) في)
املور) تح1يل) ا 1ح5 ) ا شريك) قرر)

االجتماعي)قع ك)كا تالي):
تح1يل)املور)االجتماعي)ا ذي)كان)
 1 محم ) س5 ي) بم1ح ون) و1ج )
H M 6NR E B)ا  ار)ا ب5ضاء) بل1ك)
 M002 رقم) محل) ا تالي) ا ذن1ان) إلى)
ا ن1ر) إقامة) (A248EB رقم) عمار5)

تامسنة)تمار5.
اإلو اع) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)
ا تجارية) باملحكمة) ا وا 1ني)
23) 1فمبر) بتاريخ) با  ار)ا ب5ضاء)

2016)تحت)رقم)00618906.
 لنشر)قا ب5ان
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ائتما 5ة)ماجست5ك)ك1نساي

انس)5)شارع)الحسن)األقل)شوة)رقم)3)تجزئة)

بلخير)ا ذمار5)رقم)9)ا طابق)ا ثاني)تمار5

STE SPATA
SARL AU

ت1س5ع)ا ه ف)االجتماعي
ا ذام) الجمع) محضر) بموت�سى)

بتاريخ تمار5) في) امل1قع)  االستثنائي)

عات) 2022) شركة) فبراور) (22

SPATA)ش.ع.م.م) مح قد5) مسؤق 5ة)

قرر)ا شركاء)ما)ولي):

ت1س5ع)ا ه ف)االجتماعي) لشركة)

 لممارسة)األنشطة)ا تا 5ة):

استيراد)قتص ور)؛

تجار5)؛

ا شجيرات) األجار) ا نباتات) تجار5)

ا صغير5)؛

تجار5)ا ب قر.

اإلو اع) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)

با رباط) ا تجارية) باملحكمة) ا وا 1ني)

رقم) تحت) (2022 و1 15) (2 بتاريخ)

.125178
 لنشر)قا ب5ان
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ائتما 5ة)ماجست5ك)ك1نساي

انس)5)شارع)الحسن)األقل)شوة)رقم)3)تجزئة)

بلخير)ا ذمار5)رقم)9)ا طابق)ا ثاني)تمار5

 STE DE CONSTRUCTION

SALMOUNE FRERES
SARL SCSF

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5

امل1قذة) ا شركة) أ ظمة) بموت�سى)

 2022 29)وناور) في)ا صخيرات)بتاريخ)

مسؤق 5ة) عات) ا شركة) تأسيس) تم)

مح قد5)قا تي)خاص5اتها)كا تالي):

 STE DE (: ا تسم5ة)

 CONSTRUCTION SALMOUNE

.FRERES SARL SCSF

ا ه ف)االجتماعي):)ه ف)ا شركة)

داخل)املغرب)أق)خارجه)ه1)):

شراء) مختلفة) لبناء،) أشغال)

األرا�سي)الحضرية)قا ورقية)من)أجل)

إعاد5)ب5ذها.

املا 5ة) ا ذمل5ات) جم5ع) قعم1ما)
ا تجارية)ا صناع5ة)املتذلوة)باملنو1ل)
مباشر) بشكل) املرتبطة) با ذوار) أق)
االجتماعي) با ه ف) مباشر5) غير) أق)

 تط1ير)ا شركة.
تجزئة) (13 (: االجتماعي) املور)

سامس1في)ا صخيرات.
امل 5):)99)سنة.

مبلغ) في) تبث) (: ا شركة) رأسمال)
 1000 إلى) موسمة) درهم) (100.000
100)درهم) حصة)اجتماع5ة)من)فئة)

 ل1اح 5)موسمة)كا تالي):
حصة) (700 سلم1ن) ا كبير) عب )

اجتماع5ة)؛
حصة) (100 سلم1ن) ج1اد)

اجتماع5ة)؛
حصة) (100 سلم1ن) ا هام)

اجتماع5ة)؛
حصة) (100 سلم1ن) ا 5اس)

اجتماع5ة)؛
حصة) (1000 الحصص) مجم1ع)

اجتماع5ة.
ا كبير) عب ) تذ5ين) تم) (: ا تس5ير)
سلم1ن)مسير) لشركة)قع ك)مل 5)غير)

مح قد5.
ا ت1ق5ع)االجتماعي):)قبلت)ا شركة)
سلم1ن) ا كبير) عب ) املسير) ت1ق5ع)

لجم5ع)ا ذو1د)ا تي)تتذلق)بها.
ا سنة)اإلجتماع5ة):)من)فاتح)وناور)

إلى)الحادي)قا ثالثين)من)ديسمبر.
اإلو اع) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)
بتمار5) ا تجارية) باملحكمة) ا وا 1ني)
ا سجل) رقم) (2022 مارس) (15 بتاريخ)

ا تجاري)135707.
 لنشر)قا ب5ان
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ائتما 5ة)ماجست5ك)ك1نساي

انس)5)شارع)الحسن)األقل)شوة)رقم)3)تجزئة)

بلخير)ا ذمار5)رقم)9)ا طابق)ا ثاني)تمار5

STE BRASETRAD
SARL

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5

امل1قذة) ا شركة) أ ظمة) بموت�سى)
 2022 فبراور) (2 بتاريخ) ا رباط) في)
مسؤق 5ة) عات) ا شركة) تأسيس) تم)

مح قد5)قا تي)خاص5اتها)كا تالي):

 STE BRASETRAD (: ا تسم5ة)

.SARL

ا ه ف)االجتماعي):)ه ف)ا شركة)

داخل)املغرب)أق)خارجه)ه1)):

شراء) مختلفة) لبناء،) أشغال)

األرا�سي)الحضرية)قا ورقية)من)أجل)

إعاد5)ب5ذها.

املا 5ة) ا ذمل5ات) جم5ع) قعم1ما)

ا تجارية)ا صناع5ة)املتذلوة)باملنو1ل)

مباشر) بشكل) املرتبطة) با ذوار) أق)

االجتماعي) با ه ف) مباشر5) غير) أق)

 تط1ير)ا شركة.

ز وة) (54 (: االجتماعي) املور)

تانس5فت)شوة)رقم)1)اك ال)ا رباط.

و1م) من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)

تسج5ل)ا شركة)في)ا سجل)ا تجاري.

مبلغ) في) تبث) (: ا شركة) رأسمال)

 1000 إلى) موسمة) درهم) (100.000

100)درهم) حصة)اجتماع5ة)من)فئة)

 ل1اح 5)موسمة)كا تالي):

حصة) (500 ملو م) ابراه5م)

اجتماع5ة)؛

 500 االدري�سي) ا وطابي) ا سذ وة)

حصة)اجتماع5ة)؛

حصة) (1000 الحصص) مجم1ع)

اجتماع5ة.

ا تس5ير):)تم)تذ5ين)ا س5 )ابراه5م)

ملو م)مسير)قح5 ) لشركة)قع ك)مل 5)

غير)مح قد5.

ا ت1ق5ع)االجتماعي):)قبلت)ا شركة)

ملو م  ابراه5م) ا س5 ) املسير) ت1ق5ع)

لجم5ع)ا ذو1د)ا تي)تتذلق)بها.

ا سنة)اإلجتماع5ة):)من)فاتح)وناور)

إلى)الحادي)قا ثالثين)من)ديسمبر.

اإلو اع) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)

با رباط) ا تجارية) باملحكمة) ا وا 1ني)

ا سجل) رقم) (2022 أبريل) (6 بتاريخ)

ا تجاري)159257.
 لنشر)قا ب5ان
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10453 الجريدة الرسميةع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) 

شركة أوفاهيم
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5
رأسما ها):))100.000))درهم)

مورها)االجتماعي)رقم11 

ا طريق1703)حي)ا سذاد5)البيرك1ال)

ا  شير5)الجهادوة

تبذا) لذو )املحرر)بتاريخ)18)أبريل)

مح قد5) شركة) تأسيس) تم) (2022

املسؤق 5ة)تحت1ي)على)امليزات)ا تا 5ة))

ا تسم5ة):))أقفاه5م-))ش.م.م.
رقم11  (: ا تجاري) املور)

البيرك1ال) ا سذاد5) حي) ا طريق1703)

ا  شير5)الجهادوة.))

ا رأسمال):))100.000)درهم).

األشغال) ( (: ا تجاري) ا نشاط)

املختلفة)قا بناء.)

ا ربح):))ووتطع)5)باملائة)من)األرباح)

ا صاف5ة)من)أجل)االحت5اط)ا وا 1ني.

عب ) ا س5 ) تذ5ين) تم) ( (: ا تس5ير)

الحف5ظ)أقفار5)كمسير) لشركة.

ا سنة)االجتماع5ة):)من)فاتح)وناور)

إلى)غاوة)31)دجنبر).

تاريخ) من) ابت ءا) 99)سنة) ( (: امل 5)

ا تسج5ل)في)ا سجل)ا تجاري).

ق)ق )تم)اإلو اع)ا وا 1ني)باملحكمة)

ماي) (13 بتاريخ) بإ زكان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم))911 .
بمثابة)موتطف)ق)ب5ان))))))))
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حسابات)ادم5م

ش.م.م.
336)شارع)املواقمة)اوت)مل1ل

ا هاتف):)0528240004

ا فاكس):)0528249216

 STE M7 TRANS
  SARL AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)قعات)

ا شريك)ا 1ح5 )

تاسيس)شركة
بتاريخ) محرر) عرفي) عو ) بم1جب)
ا وا 1ن) قضع) ثم) (2022 ماي) (18

مح قد5) شركة) األسا�سي) تأسيس)

ا 1ح5 ) ا شريك) قعات) املسؤق 5ة)

باملميزات)ا تا 5ة:

.STE M7 TRANS(:(ا تسم5ة

املسؤق 5ة) عات) شركة) ا شكل:)

املح قد5)قعات)ا شريك)ا 1ح5 .
رأسمال) ح د) ا شركة:) رأسمال)

موسمة) درهم) (100.000 في) ا شركة)

بو5مة) اجتماع5ة) 1000حصة) إلى)

في) كلها) هي) ق) دراهم) ل1اح 5) (100

ملك5ة)ا س5 )ا رش5 )محم .)

)مور)ا شركة:)ا طابق)ا سفلي)رقم)
67)تجزئة)ا سذاد5)اوت)امل1ل

ق) ا 1طني) ا نول) ا شركة:) نشاط)

ا  قلي) لبضائع)لحساب)ا غير

ا رش5 ) ا س5 ) عين) ا تس5ير:)

غير) مل 5) كمسير) لشركة) محم )

مح قد5.

با ت1ق5ع) ملزمة) ا شركة) ا ت1ق5ع:)

ا رش5 ) ا س5 ) ا 1ح5 ) لمسير)

محم .

ا سنة)املا 5ة:)من)01)وناور)إلى)31 

ديسمبر.)

امل 5):))م 5)ا شركة)مح د5)في)99 

سنة.

بكتابة) ا وا 1ني) اإلو اع) ثم)

ا زكان) االبت ائ5ة) باملحكمة) ا ضبط)

 993 رقم) تحت) (،2022 ماي) (26 و1م)

قرقم)ا سجل)ا تجاري)26187.
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 Création(de(société(–(Comptabilité(–    

 Fiscalité(–(Conseil(Juridique(–Etude(de

 projet(–Gestion(financière

Avenue Hassan II Les chalets Imm.

 OUCHBANI 2éme Etage En face de la

 mosquée ALIMAM ALJAZOULI BIOUGRA

CHTOUKA AIT BAHA

 PATENTE(:(48(815038(–(IF(:(40224158

 R.C : 34 262  INZEGANE

GSM : 06 03062700

STE NEW INVENTURE
)))))تأسيس)شركة

 12 بتاريخ) عرفي) عو ) بموت�سى)

بب15كرى)حررت)ق1ا ين) ( (،2022 ماي)

عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)

شريك)قح5 )خصائصها)كا تالي):))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 NEW ( ا ف1 ت1غ) (15 (: ا تسم5ة)

     . INVENTURE

ب5ع)ق)شراء)االدقات) (: )األه اف) (  
االشغال) ( (/ املكتب5ة) ا تجهيزات) ق)

املختلفة)ق)ا بناء/)ا تجار5)ا ذامة.
املور)االجتماعي)))):))رقم)11)ا طابق)
محم ) شارع) امنار) عمار5) االقل)

الخامس)ا زكان
 100.000 (: ( االجتماعي) ا رأسمال)
درهم)م1زع)على)1000)حصة)ق)ق5مة)
كل)قاح 5)منها)ب)100)درهم)ممل1كة)

 لس5 )محم )اقدايش1.
:)تم)تكل5ف)ا س5 ) ( ( )ا تس5ير) ( ( ( ( (
ا شركة) اقدايش1) تس5ير) محم )
جم5ع) تف1يضه) ق) مح د5) غير) مل 5)
صالح5ات)ا ت بير)ق)ت1ق5ع)املستن ات)

االدارية)ق)ا بنك5ة)ق)غيرها).
اإلو اع)ا وا 1ني)):)تم)اإلو اع)  ى)
املحكمة)االبت ائ5ة)با زكان)بتاريخ)20 

ماي)2022،))تحت)رقم)959.
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املركز)الجهــ1ي) لخ مـــات

تيز يت.ا هاتف:)05.28.60.24.10

STE BAYLAL TRANSPORT
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5)

تأسيس)شركة
ا ذام) الجمع) محضر) على) بناء)
 19 (: بتاريخ) املنذو ) ا تأسي�سي)
عات) شركة) تأسست) (،2022 ماي)
باالعتبارات) املح قد5) املسؤق 5ة)

ا تا 5ة:
 BAYLAL ( شركة) (: االسم)
املسؤق 5ة) عات) ( (TRANSPORT

املح قد5.
جماعة) ا ف5ض) دقار) (: ا ذن1ان)

اكل1)تيز يت)تيز يت.
ا ه ف):) ول)املستخ مين.

امل 5):)99)سنة.
ا شركة) مال) رأس) (: املــال) رأس) (
ه1)100.000)درهم)موسمة)إلى)100 

حصة)بو5مة)100)درهم) كل)حصة.
ا تس5ير):)تذ5ين)ا س5 )زكار)لحسن)

مسيرا) لشركة.
اإلو اع) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)
ا وا 1ني)باملحكمة)االبت ائ5ة)بتيز يت)
رقم)) تحت) (،2022 ماي) (26 بتاريخ)

.2022/  169
333 P

FIDUCIAIRE ANZI

 STE TRAVAUX BATIMENTS

 ROUTE
SARL

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5)

تأسيس)شركة)
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)

ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (26

مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

مح قد5)باملميزات)ا تا 5ة):

عات) شركة) (: ا وا 1 5ة) ( ا صفة)

املسؤق 5ة)املح قد5.

 SOCIETE TRAVAUX: ( ا تسم5ة)

   .BATIMENTS ROUTE

ا ه ف)االجتماعي):))أشغال)ا بناء)

املختلفة)،)تهيءا طرق.

درهم،) (100.000 (: املال) رأس)

موسم)كا تالي)):)))))

 300 (: مسامح) و1سف) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة.

 400 شمش1ي:) قه5ب) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة.

ا س5 )محم )امل1دن):)300)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة.

مجم1ع)1000)حصة))بو5مة)100 

درهم) لحصة) كل)فرد.

من) ابت اء) سنة) (99 (: ( امل 5)

ا تأسيس)ا نهائي.

قه5ب)شمش1ي) ا س5 ) (: ا تس5ير)

كمسير)قح5 )ألجل)غير)مح قد.

و1 15) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)

إلى31ماي)من)كل)سنة)ما)ع ا)ا سنة))

االقلى)تبت ئ)من)تاريخ)ا تسج5ل.

حي) (1296 رقم) (: املوراإلجتماعي)

ت ارت)أ زا)–)أكادور.

(: ا تجاري) ا سجل) رقم)

.51481-AGADIR

بمكتبة) ( (: ( ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

 20 ( املحكمة)ا تجارية)بأكادور)بتاريخ)

ماي)2022)تحت)رقم)109884.
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ع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022)الجريدة الرسمية   10454

 STE  A TAN TAN
 PRODUCTION CHAKOR

SARL A.U
تاسيس)شركة

 16 ( بتاريخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
)عات) تم)تأسيس)شركة) (،2022 ماي)
املميزات) عات) املح قد5) املسؤق 5ة)

ا تا 5ة:
 STE A TAN TAN (: ا تسم5ة)
  PRODUCTION CHAKOR

.SARLA.U
حي) (13 ز وة) (: االجتماعي) املور)

بئرا زران))–)طا طان).)
ا رأسمال):)10.000)درهم)موسمة)
 100,00 فئة) من) حصة) ( (100 على)

دراهم.
:)اإل تاج)ا سن5مائي)). ا ه ف)

(، شك1ر) ا باسط) عب ) (: ا شركاء)
   18/05/1989 بتاريخ) مزداد) مغربي،)

   JF41313((بطا طان)،)ب.ت.ق)رقم
فاتح) من) تبت ئ) (: ( املا 5ة) ا سنة)
كل) من) دجنبر) (31 في) تنتهي) ق) وناور)

سنة.)
ا تس5ير):)تسير)ا شركة)حا 5ا)من)
غير) مل 5) شك1ر) ا باسط) عب ) طرف:)

مح د5.
باملحكمة) تم) (: ا سجل)ا تجاري)
ماي) (27 ( بتاريخ) بطا طان) االبت ائ5ة)

2022،))تحت)رقم)7015 .
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  BIJOUTERIE LE C-ZAM
     S.A.R.L

شركة)مح قد5)املسؤق 5ة
تاسيس)شركة

بأكـادور) عرفـــي) عــو ) بموت�سى)
تأسيس) تم) (2022 أبريل) (15 بتاريخ)

شركة)مح قد5)املسؤق 5ة.)
ســــيزام) بــــ5ــــجــــ1تـــري) ـــ1) ( (: االسم)

ش.م.م)
متجر) (: ( ( ( ( ا شركة) ه ف)
مج1هرات،))استيراد)ق)تص ور.))))))))))))))))))))))))))))))))))))
مور)ا شركة))))):)اقامة)دارقن)ب))

-))رقم)01))-))حــي)ا سالم))-))أكـــادور.

امل 5)):)مح قد5)في)99)سنة).)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
مبلغ)))) في) مح د) (: ( ( ( ( ( ( ( ا رأسمال)
 1000 الى) موسمة) درهم) (100.000
100)درهم) ل1اح 5) ( ( حصة)من)فئة)

موسمة)كا تالي):
زكرياء)امرابط)...)333.33)حصة).

(((((((((((((((((((((((((........ امرابط) ا لط5ف) عب )
333.34)حصة).

محم )امرابط)....)333.33)حصة).
))ا تس5ير)))):)ا س5 )زكرياء)امرابط)
غير) مل 5) ق) ا 1ح5 ) لشركة) املسير)

مح قد5.)
االرباح)))))):)ت1زع)االرباح)ا صاف5ة)
على) ا وا 1 5ة) االقتطاعات) بذ )

ا شركاء.
بكتابة) ا وا 1ني) االو اع) تم)
ا تجارية) املحكمة) ا ضبط)  ى)
تحت) (2022 ماي) (27 بتاريخ) باكادور)

رقم)110045 .
الخالصة)ق)ا تذكير)
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 Sté AGENCE IMMOBILIERE
  SARIH
sarL AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد)قعات)
أ شريك)أ 1ح5 

رأسما ها):))100.000)درهم
مورها)الجتماعي:)حي)ا فرح)3)ز وه))

ب)رقم)125)بنسركاق)اكادور
 23 بتاريخ) املحرر) تبذا) لذو )
شركة) تأسيس) تم) (،2022 مارس)
أ شريك) قعات) املسؤق 5ة) مح قد5)

أ 1ح5 )تحت1ي)على)امليزات)ا تا 5ة:
 Société AGENCE ا تسم5ة:) (
IMMOBILIERE SARIH  sarL AU)ا))))
املور)االجتماعي):)حي)ا فرح)3)ز وه))

ب)رقم)125)بنسركاق)اكادور.
ا رأسمال:)100.000)درهم.

ا نشاط)ا تجاري:)قكا ه)عواريه.)
من) باملائة) (5 ووتطع) ا ربح:)
االحت5اطي) اجل) من) ا صاف5ة) األرباح)

ا وا 1ني.
ا تس5ير:)تم)تذ5ين)ا س5 )ا صريح)

مصطفى)كمسير) شركه.

ا سنة)االجتماع5ة:))من)فاتح)وناور)
الى)غاوة)31)من)دجنبر.

تاريخ) من) ابت اء) سنة) (99 امل 5:)
ا تسج5ل)في)ا سجل)ا تجاري

ا وا ــــ1ني)  ى) اإلو اع) تم) قق )
باملحكمة) ا ضبط) كتابة) مصلحة)
مارس) (21 بتاريخ) باكادور) ا تجارية)

2022،)حت))رقم))109494.
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حسابات)ادم5م)ش.م.م
336)شارع)املواقمة)اوت)مل1ل

ا هاتف)05.28.240004ا فاكس)

05.28.249216

  TADDAGT CAR 
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5))

تاسيس)شركة
بتاريخ) بم1جب)عو )عرفي)محرر) (
ا وا 1ن) قضع) ثم) (2022 ماي) (21
عات) شركة) األسا�سي) تأسيس)

مسؤق 5ة)مح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
.TADDAGT CAR(:(ا تسم5ة

املسؤق 5ة) عات) شركة) (: ا شكل)
املح قد5.))

رأسمال) ح د) ا شركة:) رأسمال)
موسمة) درهم) (100.000 في) ا شركة)
بو5مة) ( اجتماع5ة) حصة) (1000 إلى)
كما) موسمة) ق) دراهم) ل1اح 5) (100

ولي):
)ا س5 )زافي)مصطفى)500)حصة.)
ق)ا س5 )بخبيش)محم )500)حصة.

ز وة) (04 رقم) كراج) ا شركة:) مور)
ا  شير5) البيرك1ال) رش ي) حي) (1508

الجهادوة)ا زكان.)
ا س5ارات) تأجير) ا شركة:) نشاط)

ب قن)سائق.
)ا تس5ير:)عين)ا س5 )زافي)مصطفى)

كمسير) لشركة)مل 5)غير)مح قد5.
ملزمة) ا شركة) (: ا ت1ق5ع)
بخبيش) املشتركة) س5 ) با ت1ق5ذات)

محم )ق)ا س5 )زافي)مصطفى.
الى وناور) (01 من) (: املا 5ة)  ا سنة)

 31)ديسمبر.)
امل 5):))م 5)ا شركة)مح د5)في)99 

سنة.

بكتابة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ال زكان) االبت ائ5ة) باملحكمة) ا ضبط)
و1م)27)ماي)2022،)تحت)رقم))1011 
قرقم)ا سجل)ا تجاري)ه1)26199.      
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STE NIZAK TRAV 
SARL AU

CapitaL :  100.000 Dhs
 Siège :HAY AL AMAL EL

OUATIA TANTAN
ICE : 003007286000038

تـــأسيــس)شركة
 18 تاريخ) عرفي)ب) عو ) بموت�سى)
شركة) تأسيس) تم) (،2021 ديسمبر)
بشريك) املح قد5) املسؤق 5ة) عات)

قح5 )باملميزات)ا تا 5ة):
ا تسم5ة))):) يزاك)تراف).

املور)االجتماعي):)حي)االمل)ا 1ط5ة)
طا طان.)

درهم) (100.000 (: ا رأسمـــــــــــــال)
فئة) من) حصة) (1000 على) موسمة)

100)درهم.
ا هـــــــــــــــــ ف)):)))االشغال)ا ذم1م5ة)ق)

ا بناء.)
ا شــــــــــــــريك)ا 1ح5 )):

ا س5 )حسن)اكرا)....)1000حصة.
املسير)ا وا 1ني)):))حسن)اكر5.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
فبراور) (14 بتاريخ) كلم5م) ( االبت ائ5ة)

2022،))تحت)رقم.2022/34.
339 P

STE MED FRIO II
SARL AU

RC : 51527 / AGADIR
تاسيس)شركة

 13 بتاريخ) باكادور) تم) عرفي) عو )
عات) شركة) تأسيس) (،2022 أبريل)
قح5 ) شريك) من) مح قد5) مسؤق 5ة)

م1اصفتها)كا تالي):
     .MED FRIO II(((:(ا تسم5ة

االجتماعي:مواقل) ول) ا ه ف)
ا بضائع)قطن5ا)قدق 5ا)لحساب)ا غير.

االستيراد)قا تص ور،)قس5ط.
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)املور)االجتماعي):)شوة)ببل1ك)03 
أسايس) حي) مكرر) (03 ( رقم) (12 ز وة)

ت5ك1ين)أكادور.
امل 5):)99)سنة.)

 100.000 (: االجتماعي) ا راسمال)
حصة) (1000 الى) موسمة) درهم)
درهم) لسهم) (100 بو5مة) اجتماع5ة)

موسمة)كا تالي):
كمسير) ( بازيز) محم ) ا س5 )

 لشركة.
من) تبت ئ) (: االجتماع5ة) ا سنة)

فاتح)وناور)الى)31)ديسمبر.
 1 من) تبت ئ) (: االجتماع5ة) ا سنة)

وناور)الى)31)ديسمبر.
االرباح):)موسة)حسب)ا فصل)17 

من)قا 1ن)ا شركة.)
او اعه) تم) (: ا وا 1ني) االو اع)
تحت) باكادورن) ا تجارية) باملحكمة)

رقم)110006)و1م)25)ماي)2022.
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 STE LOHAS
)ش.م.م)ش.ق

رأسما ها):)100.000)درهم
املور)االجتماعي):)رقم)3،)ز وة)347،)

امسر ات،)أكادور
 ,ICE 003078765000017

RC N° : 51561
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)

بشريك)قح5 
تأسيس)ا شركة

مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
تم)خلق) ( (،2022 ماي) (19 في) بأكادور)
املميزات) عات) ا شركة) تأسيس)  ظام)

ا تا 5ة:
مسؤق 5ة) عات) شركة) ( ا شكل):)

مح قد5)بشريك)قح5 .
.LOHAS((ا تسم5ة):)))شركة

)))):)ته ف)ا شركة)إلى): ا ه ف)
تنظ5م)األح اث.

االستيراد)ق)ا تص ور.
ز وة) (،3 رقم) ( (: املور)االجتماعي)

347،)امسر ات،)أكادور.
م 5) ح دت) (: امل 5)االجتماع5ة)

ا شركة)في)99)سنة.

ا س5 5) تذ5ين) (: ا تس5ير)
الجنس5ة) عات) س5لف5ا،) برقتسشين)
األملا 5ة،)الحاصلة)على)ج1از)ا سفر)
قح5 5) مسير5) (، (C9357WRT9رقم

 لشركة)مل 5)غير)مح قد5.
ا ت1ق5ع):)ستلتزم)ا شركة)با ت1ق5ع)
ا 1ح5 ) لس5 5)برقتسشين)س5لف5ا.)

رأسمال) ح د) ( ا شركة:) رأسمال)
مجزأ5) درهم) (100.000 في) ا شركة)
على)1000)حصة)من)فئة)100)درهم)
ا شكل) على) م1زعة) ا 1اح 5)  لحصة)

ا تالي:
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((...... س5لف5ا) برقتسشين) ( ا س5 5)

1000)حصة)...)100.000)درهم.
اإلو اع) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)
بأكادور) ا تجارية) باملحكمة) ا وا 1ني)
رقم) تحت) (،2022 ماي) (30 ( بتاريخ)

.110051
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 STE CARROSSERIE AUTO
  MARABANA

-S.A.R.L 
مورها)االجتماعي):)كراج)رقم)160 

ز وة)قج 5)ا صناعي)اكادور
ا ذام) الجمع) محضر) بموت�سى)
((،2022 ( ماي) (13 بتاريخ) ا تأسي�سي)
شركة)ه5كل)ا س5ارات)ع.م.م)-«))تمت)

املصادقة)على)ما)ولي):
)تسم5ة)ا شركة)ه5كل) (: ا تسم5ة)

ا س5ارات)ماربنا))»ش.ع.م.م)-
املور) جذل) (: ا شركة) مور)

االجتماعي) لشركة)با ذن1ان)ا تالي):)
قج 5) ز وة) (160 رقم) كراج)

ا صناعي)اكادور.
تح و ) تم) ( ا شركة:) رأسمال) (
درهم) (100.000 في) ا شركة) رأسمال)
درهم) لحصة)))) إلى1000) موسمة)

100)درهم) لحصة)قم1زعة)كاآلتي:
500)حصة)))) ( ماربنا) محم ) ا س5 )

50.000)درهم).
 500 ( ماربنا) ( اسماع5ل) ا س5 )

حصة))50.000)درهم.
قص5ا ة) اصالح) ا شركة:) أه اف)

ه5اكل)ا س5ارات.

مكا 5ك)عام).)

قإعاد5) ا تشخ5ص) لس5ارات)

ا برمجة.))

االغاثة)ق ول)ا س5ارات).

ب5ع)قطع)ا غ5ار)قاالكس1س1ارات))

غسل)ا س5ارات)قإصالح)ا عجالت)

قا ت1ازن).)

قاالستيراد) ( ا س5ارات) ب5ع)

قا تص ور).

محم ) ا س5 ) يذتبر) ( ا تسي5ـر:)

ه5كل) ا 1ح5 ) شركة) املسير) ( ماربنا)

ا س5ارات)ماربنا))»ش.)ع.م.م)-«))

املــ 5:)99)سنة)ابت اء)من)13)ماي)

.2022

اإلو اع) ثم) ا وا 1ني:) و ) اإلو اع)

  ى)املحكمة)ا تجارية)باكادور)بتاريخ)

30)ماي)2022،))تحت)رقم)110053  

ا سجل)ا تجاري)51563.
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 MONZA SURF MOROCCO
SARL AU

مورها))االجتماعي):حي)تامراغت)

جماعة)اقرير

تاسيس)شركة
 14 ( بتاريخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) قضع) ( ثم) (،2022 أبريل)

املسؤق 5ة) مح قد5) األسا�سي) شركة)

عات)املميزات)ا تا 5ة:

 MONZA SURF ( (: االسم)

.MOROCCO SARL AU

قح 5) إلقامة) ا شركة:) ه ف)

ا س5اح5ة.

امل 5):))مح د5)في)99)سنة).

مبلغ) في) مح د) ( (: ا راسمال)

الى) موسم) درهم) (100.000

درهم) (100 فئة) من) 1000حصة)

اكتتابها) تم) ق ) ا 1اح 5)  لحصة)

 لس5 )محسن)ا زغراري.

)تذ5ين)ا س5 )محسن) :تم) ا تسير)

غير) مل 5) كمسير لشركة) ا زغراري)

مح قد5)مع)إعطائه)صالح5ة)اإلمضاء)

اإلداري)ق)ا بنكي)منفردا.

%5) تك1ين) اقتطاع) وتم) األرباح)
عل5ه) املنص1ص) االحت5اطي) ا رص5 )

قا 1 ا.
بكتابة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية) املحكمة) ا ضبط)  ى)
 27 110039بتاريخ) رقم) باكادورتحت)

ماي)2022.
 لخالصة)قا تذكير

)قبال)حسن

343 P

STE BUSINESS SEASON
.SARL AU 

املور)االجتماعي):مكتب)رقم)26 
مجمع)مام1 5ا)شارع)حسن)ب1نذماني)

حي)ا  اخلة)اكادور
تاسيس)شركة

بموت�سى)عو )عرفي)بتاريخ)9)ماي)
األسا�سي) ا وا 1ن) قضع) ثم) (،2022
عات) املسؤق 5ة) مح قد5)  شركة)

املميزات)ا تا 5ة:
 BUSINESS SEASON ( (: االسم)

.SARL AU
ت1زيع) ق) ا شركة:-1ب5ع) ه ف)

جم5ع)امل1اد.
امل 5):))مح د5)في)99)سنة.)

مبلغ) في) مح د) ( (: ا راسمال)
الى) موسم) درهم) (100.000
درهم) (100 فئة) من) 1000حصة)
اكتتابها) تم) ق ) ا 1اح 5)  لحصة)

 لس5 )محم )ع5اش.
محم ) ا س5 ) تذ5ين) ( :تم) ا تسير)
غير) مل 5) كمسير لشركة) ع5اش)
مح قد5)مع)إعطائه)صالح5ة)اإلمضاء)

اإلداري)ق)ا بنكي)منفردا.
%5) تك1ين) اقتطاع) وتم) األرباح)
عل5ه) املنص1ص) االحت5اطي) ا رص5 )

قا 1 ا.
بكتابة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية) املحكمة) ا ضبط)  ى)
بتاريخ (110007 رقم) تحت)  باكادور)

 25)ماي)2022.
 لخالصة)قا تذكير

)قبال)حسن

344 P
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  STE  OSKANA
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5

بشريك)قح5 
تأ)سيس)شركة

باكادور) املؤرخ) ا ذرفي) تبذا) لذو )
تأسيس) تورر) ( (،200 أبريل) (20 في)

شركة)عات)املميزات)ا تا 5ة):)
  OSKANA (: ا تسم5ة)االجتماع5ة)
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5)قعات)

شريك)قاح )).
ا ه ف)االجتماعي:)

أشغال)ا بناء)املختلفة.
ا ذمل5ات) جم5ع) عامة) قبصفة)
أق) مباشر) بشكل) املرتبطة) ا تجارية)
غير)مباشر)باأله اف)املذك1ر5)أعاله.

شوة) (2 رقم) ( (: االجتماعي) املور)
ا حي) (591 رقم) ا ثا ث) ا طابق) (6

املحم ي)اكادور.
  10.000: االجتماعي) ا رأسمال)
درهم)موسمة)إلى)100)حصة)من)فئة)
م1زعة) ا 1اح 5,) درهم) لحصة) (100

كا تالي):
اشطر)عزا  ون)...)100)حصة.

اشطر) ا س5 ) عين) (: ا تس5ير)
عزا  ون))كمسير)قح5 ) لشركة)مل 5)

غير)مح قد5.
تاريخ) من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)

ا تسج5ل)في)ا سجل)ا تجاري.
من) تبت ئ) (: االجتماع5ة) ا سنة)
31)دجنبر)من) في) تنتهي) ق) وناور) فاتح)

كل)سنة.
تم)اإلو اع)ا وا 1ني)  ى)مصلحة)
ا تجارية) باملحكمة) ا ضبط) كتابة)
باكادور)بتاريخ)24)ماي)2022،))تحت)

رقم))109988 .
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STE EBA CAR
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5

تأسيس)شركة
في) املؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى) (
تأسيس)شركة)))))))))))))))))))))) تم) (،2022 فبراور) (17

EBA CAR))ش.م.م.)
ا س5ارات) شراء) ق) ب5ع) (: ه فها)

املستذملة.

رقم) از اسن) بني) تجزئة) (: ا ذن1ان)

12)ا  شير5)الجهادوة)ا زكان.
درهم)) (100.000 (: رأسما ها)

كل) ق5مة) حصة) ( (1000 إلى) م1زعة)

حصة)100درهم.)

تم)تذ5ين)ا س5 )محم )بهال)امل1قع)

 لشركة)مل 5)غير)مح قد5).)

)امل 5):م 5)عمر)ا شركة)99)سنة)

من)تاريخ)تأسيسها)ا نهائي.

رقم)) اإلوضاحي) ا تجاري) ا سجل)

.26201

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (30 بتاريخ) بإ زكان) االبت ائ5ة)

2022،))تحت)رقم)1015.     
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 STE TRANSPORT DOUZIT
SARL AU

تأسيس)شركة
مسجل) عرفي،) عو ) على) بناءا)

تم) (،2022 ماي) (20 بتاريخ) بكلم5م)

األساس5ة) شركة) ا و1ا ين) قضع)

 TRANSPORT ( (: مح قد5)املسؤق 5ة)

DOUZIT)عات)الخصائص)ا تا 5ة):)

ا ه ف):)ه ف)ا شركة)في)املغرب)

كما)في)الخارج)ه1:)
ب قن) قاألمتذة) ا بضائع)  ول)

مرافوين)لحساب)ا غير.

افران) قدادوة) (: االجتماعي) املور)

األطلس)ا صغير)كلم5م.

امل 5):))99)سنة.

 100.000 في) ح د) (: ا رأسمال)

حصة) (1000 على) موسم) درهم)

اجتماع5ة)بو5مة)100)درهم) ل1اح 5)

قهي)في) صيب:)

حصة) ( ( (1000 ا كب1س) الحسن)

اجتماع5ة.

ا تس5ير):)تسير)ا شركة)قمل 5)غير)

ابراه5م) ا س5 ) طرف) من) مح قد5)

ا كب1س).

باملحكمة) ا وا 1ني) االو اع) ثم)

ماي) (26 بتاريخ) بكلم5م) االبت ائ5ة)

2022،)تحت)رقم))203/2022.   
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 STE IMMOWINK
 SARL

تأسيس)شركة
بتاريخ) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
شركة) تأسيس) تم) (،2022 ماي) (19

عات)املميزات)ا تا 5ة:
اوم1قينك) شركة) ( ( (: ا تسم5ة)

ش.م.م.
ا ه ف)االجتماعي:)أشغال)ا بناء.)))
اكادور.) شركة) عن ) ( ( ( (: ا ذن1ان)
 01 ز وة) (02 برقم) دقميس5ل5اس15)
اوت) ا ثاني) الحسن) شارع) ب) ول1ك)

مل1ل).
امل 5:))))99)سنة.

درهم) (100.000 ا رأسمال:)
فئة) من) حصة) (1000 إلى) موسمة)

100)درهم.
فاتح) من) ( ( ( ( االجتماع5ة:) ا سنة)

وناور)إلى)31)دجنبر)من)كل)سنة.
ا س5 ) ا شركة) يسير) ( ( ( ا تس5ير:)

 1را  ون)عطار)مل 5)غير)مح قد5.)
اإلو اع) تم) ( ( ا تجاري:) ا سجل)
باملحكمة) ا ضبط) بكتابة) ا وا 1ني)
ماي) (30 بتاريخ) با زكان) االبت ائ5ة)

2022،)تحت)رقم))1016.
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STE TESSLA OPTIC
SARL AU

شركــة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5
تأسيس)شركــة

 10 بتارخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
عات) شركة) تأسست) (،2022 ماي)
بامل1اصفات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا تا 5ة):
. STE TESSLA OPTIC:(ا تسم5ة

ا بصريات) أخصائي) ( (: امل1ض1ع)
قا نظارات)با توس5ط.

رقم) بل1ك01) (: االجتماعي) املور)
125)حي)ا ذرب)ازرق)اوت)مل1ل.

في) املبلغ) ح د) (: ا شركة) رأسمال)
100000)درهم)مجزأ)إلى))1000حصة)

من)فئة))100)درهم) ل1اح 5.)
ا تس5ير):)أسن )ا تس5ير)إلى)ا س5 )اوت)
تس5ك5لت)عب )هللا)مل 5)غير)مح قد5.)
تلتزم) ا بنكي،) با نسبة) لت1ق5ع) أما)
ا شركة)با ت1ق5ع)ا 1ح5 ) لس5 )اوت)

تس5ك5لت)عب )هللا.

تأسيس) من) سنة) (99 (: امل 5)

ا شركة

بمكتب) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) قق )

با زكان) االبت ائ5ة) باملحكمة) ا ضبط)

رقم) تحت) (،2022 ماي) (25 بتاريخ)

.890/2022

با سجل) ا شركة) تسج5ل) قتم)

ا تجاري)تحت)رقم26177 .
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 STE  IMOURANE ALL

SEASONS
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5

تأسيس)شركة
ماو1) (26 في) املؤرخ) طبوا) لذو )

عات) شركة) تأسيس) تم) (،2022

ا شريك) دات) ( مح قد5) ( املسؤق 5ة)

ا 1ح5 ))بالخصائص)ا تا 5ة):))

 IMOURANE ALL (: اا تسم5ة)

.SEASONS

ا ه ف):)))ا فنادق)قأماكن)اإلقامة)

املماثلة.

   100.000 (: ( املجم1عة) رأسمال)

درهم.

املسير:)بيرقين)رش5 .

تجزئة)) (50 رقم) االجتماعي:) املور)

املختار)س1�سي)2)اكادور)املغرب).

امل 5):))99)سنة.

ا وا 1ني) لمجم1عة) اإلو اع) تم)

با سجل)ا تجاري)باملحكمة)))ا تجارية)

بتاريخ) (110033 ( رقم) تحت) ( باكادور)

26))ماو1))2022.
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 ILLIGH HÔTEL 
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5

تأسيس)شركة)
ماي) (26 في) املؤرخ) طبوا) لذو )

عات) شركة) تأسيس) تم) (2022

ا شريك) دات) ( مح قد5) ( املسؤق 5ة)

ا 1ح5 ))بالخصائص)ا تا 5ة):))
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.ILLIGH HÔTEL(:(ا تسم5ة

ا ه ف):)))ا فنادق)قأماكن)اإلقامة)

املماثلة.

    100.000 (: ( املجم1عة) رأسمال)

درهم.

املسير:)ح ادي)فاطمة).

شارع) (90 رقم) االجتماعي:) املور)

غا  ي)ا و س)اكادور)املغرب.

امل 5):))99)سنة.

ا وا 1ني) لمجم1عة) اإلو اع) تم)

با سجل)ا تجاري)باملحكمة)))ا تجارية)

باكادور))تحت)رقم))11003))بتاريخ)26  

ماي))2022.  
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STE C2FTIZ CONSULTING
SARL

تأسيس)شركة
بتز يت) حرر) عرفي) عو ) على) بناء)

قضع) تم) (،2021 أكت1بر) (21 بتاريخ)

مح قد5) األساس5ة) شركة) ا و1ا ين)

املسؤق 5ة)قعات)الخصائص)ا تا 5ة:

 C2FTIZ ( (: ا تسم5ة)

.CONSULTING

)ا ه ف:)استشارات)إدارية.

مكتب)ا  راسات.)

(( مركز)ا تك1ين.)

تجزئة) (48 رقم) االجتماعي:) املور)

ا نافع)تيز يت.

في) ح د) االجتماعي:) ا رأسمال)

مبلغ))100.000)درهم))درهم،)موسم)

ا نح1) على) م1زعة) حصة.) (1000 إلى)

ا تالي):)

 افع)فاضمة))....)500)حصة.

او املحج1ب)محم ):)500)حصة.

من) ا شركة) ستسير) ا تس5ير:)

غير) مل 5) فاضمة) افع) ا س5 ) طرف)

مح قد5.

باملحكمة)) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

االبت ائ5ة)تيز يت)و1م)18)وناور)2022 

تحت)رقم)22/2022.
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مكتب)حسابات)ابن)عامر

STE TAGORFIT
SARL

ش.م.م.
ا تذريف)امل1ح ) لمواق ة)):)))

 003072898000025
ا سجل)ا تجاري):)4151

 27 بتاريخ) عرفي) عو ) بم1جب)
 09 بتاريخ) املسجل) ق) (2022 ابريل)
 00037101 ( ( ( 2022)تحت)رقم) ماي)
املسؤق 5ة) عات) تأسست)شركة) (: (RE
تفاص5لها) قح5 ،) شريك) املح قد5)

كا تالي:
ا تسم5ة):)»)TAGORFIT)»)ش.م.م)
اق) املختلفة) االشغال) ه فها:)

ا بناء-)االستيراد)ق)ا تص ور
مير فت) مركز) (: ا تجاري) ا ذن1ان)

اقل5م)س5 ي)اوفني)))
درهم))) (100.000 (: ( ما ـــها) رأس)
 1000 إلى) م1زعة) ( درهم) (100.000

حصة))ق5مة)كل)حصة)100)درهم.
تس5ير)ا شركة))):)تم)تذ5ين)ا س5 ))
) لشركة) قح5 ) كمسير) عمر) از ف)
كامل) إعطائها) مع) مح قد5) غير) مل 5)
ا صالح5ات)حسب)ا وا 1ن)األسا�سي)

 لشركة.)
99)سنة)) املـــ 5:)م 5)عمر)ا شركة)

من)تاريخ)تأسيسها)ا نهائي.
إو اع) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)
ا ضبط) بمكتب) ا وا 1ني) امللف)
بكلم5م)رقم) االبت ائ5ة) املحكمة)   ى)

2022/200)بتاريخ)25)ماي)2022.
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شركةامزكين تراف
)شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)

عات)ا شريك)ا 1اح )
مورها))االجتماعي):))رقم)405)جنان))
عزيزق)تارقدا ت)-)83200)تارقدا ت)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):))

   8753
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) ( (،2022 ماي) (19
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

مح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:

عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1اح .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
االقتضاء)بمختصر)تسم5تها):)امزكين)

تراف.
غرض)ا شركة)بإوجاز):

 Travaux divers ou
 constructions , Négoce
 Importation et exportation
 (marchand ou intermédiaire

.(effectuant
 405 رقم) االجتماعي) املور) عن1ان)
  83200 (- تارقدا ت) عزيزق) ( جنان)

تارقدا ت)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
مبلغ)رأسمال)ا شركة))))100.000 

درهم،)موسم)كا تالي:
ا ش5خ) اوت) ( ا ذزيز) )عب ) ( ا س5 )
على))):1000))حصة)بو5مة)100))درهم)

 لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قم1اطن)ا شركاء)
ا ش5خ) اوت) ( ا ذزيز) عب ) ( ا س5 )
)عزيزق) 405)جنان) رقم) )عن1ا ه) على)

تارقدا ت)-)))املغرب.
قم1اطن) قا ذائلي) االسم)شخ�سي)

مسير)ا شركة)))):
ا ش5خ) اوت) ( ا ذزيز) )عب ) ( ا س5 )
)عزيزق) 405)جنان) رقم) )عن1ا ه) على)

تارقدا ت)-)))املغرب.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
االبت ائ5ة)بتارقدا ت)بتاريخ)))30)ماي)

2022،)تحت)رقم)223.
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 SM.T SUD
 SARL AU 
RC : 8747

))))))تـأسـيـس)شــركة)))))))))))))))))))))))))))))))
بتاريخ) ( عرفي) عو ) بموت�سى) (
ا وا 1ن) قضع) تم) ماي2022) (9
مح قد5) ا ـتأسي�سي) شركة)
املسؤق 5ة)تحمل)الخصائص)ا تا 5ة:

 SM.T SUD -ا ـتـسـم5ـــــــــــــــة))):)

. SARL AU

املسؤق 5ة) عات) شركة) ( -ا شكل:)

املح قد5.))))

-ا ـمـ1ضـــــ1ع))))))))):

قأثاث) قمذ ات) مستلزمات) ب5ع) (

مكتب5ة.

)مواقل)أشغال)متن1عة)أق)ا بناء).)

ا تجار5)ا ذامة.

ا طابق) (: ( ( ( االجـتـماعــي) -ا ـمـور)

األقل)تجزئة)ا نهضة)ا كبرى)رقم)639 

أقالد)تاومة.

-مــــــ 5)ا شركــــــة))))):))99))سنة.)

-رأسمـــال)ا شركـــة))))):)100.000.00 

درهم،)000 1)حصة)ب)100)درهم.

م5نة) (: ا س5 5) (: ( ( ( -ا ـتسـ5ـ5ــــــــــــــــــر)

ص قي.

- و )تم)اإلو اع)ا وا 1ني) لسجل)

االبت ائ5ة) املحكمة) ا تجاري)  ى)

بتارقدا ت)تحت)ا رقم)ا ترت5بي))))215 

رقم)سجلها) ( (2022 ماي) (25 ( ( بتاريخ)

ا تجاري)ه87471 .                                                  
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حسابات)ادم5م)ش.م.م

336)شارع)املواقمة)اوت)مل1ل

ا هاتف))05.28.240004 

ا فاكس)05.28.249216

  STE. H.M FRESH
إعالن)عن)تأسيس)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)
بتاريخ)) محرر) عرفي) عو ) بم1جب)
ا وا 1ن) قضع) ثم) (2022 ماي) (21

مح قد5) شركة) األسا�سي) تأسيس)

املسؤق 5ة)باملميزات)ا تا 5ة:

.    H.M FRESH(ا تسم5ة:)شركة

املسؤق 5ة) عات) شركة) ا شكل:)

املح قد5).

رأسمال) ح د) ا شركة:) رأسمال)

موسمة) درهم) (100.000 في) ا شركة)

بو5مة) اجتماع5ة) حصة) (1000 إلى)

قموسمة دراهم) ل1اح 5) (100 

)كما)ولي):
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 500 املصطفى) عزابي) ا س5 )

حصة.

 500 حسن) اق  وب) قا س5 )

حصة.
مور)ا شركة:))كراج)رقم)97)مكرر)

ز وة)رقم)561)حي)تراست)ا زكان.

نشاط)ا شركة:)

قا  قلي) لبضائع) ا 1طني) ا نول)

لحساب)ا غير.

ب5ع)الخضر)قا ف1اكه).

االستيراد)قا تص ور).)))))))))

عزابي) ا س5 ) عين) ا تس5ير:)

غير) مل 5) كمسير) لشركة) املصطفى)

مح قد5.

بت1ق5ع) ملزمة) ا شركة) (: ا ت1ق5ع)

ا س5 )عزابي)املصطفى.

إلى) وناور) فاتح) من) املا 5ة:) ا سنة)

31)ديسمبر.)

امل 5:))م 5)ا شركة)مح د5)في)99 

سنة.

بكتابة) ا وا 1ني) اإلو اع) ثم)

إل زكان) االبت ائ5ة) باملحكمة) ا ضبط)

 1023 رقم) تحت) ماي2022) (31 و1م)

قرقم)ا سجل)ا تجاري))26205    .
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مكتب)ا تس5ير)،)االعالم5ات)قاملحاسبة)

كاجيسك1)

رقم)05)عمار5)بيشا)تجزئة)أمن5ة)تيز يت

SO-TIZNIT
  SO-TIZNIT((إعالن)بتأسيس)شركة

ش.م.م.)
قبم1جب) (2022 ماي) (16 بتاريخ)

تأسست) (، ع د38621) عرفي) عو )

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5)تحت)

اسم)»)SO- TIZNIT«)ش.م.م)ه فها)

كا تالي:

-موهى.
01)تجزئة) ا ذن1ان)ا تجاري):)رقم)

ت1سالن)طريق)كلم5م)تيز يت.)))
رأس)ما ـــها)):))100.000.00)درهم))

))مائة)أالف)درهم)()م1زعة)إلى)1000 

 100,00 (( ( حصة) كل) ق5مة) ( حصة)

درهم)()مائة)درهم.

تس5ير)ا شركة))):)تم)تذ5ين)ا س5 )

الحسين)بذزيز)كمسير)قح5 ) لشركة)

مسير) كنائب) بذزيز) صالح) قا س5 )

كامل) إعطائهم) مع) غير)مح قد5) مل 5)

ا صالح5ات)حسب)ا وا 1ن)األسا�سي)

 لشركة.)

 99 ا شركة) عمر) م 5) (: املـــــ 5)

تاريخ) من) () سنة) قتسذ1ن) تسذة) ((

تأسيسها)ا نهائي).

إو اع) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)

ا وا 1ني)بمكتب)ا ضبط)  ى) امللف)

املحكمة)االبت ائ5ة)بتيز يت)ع د)174  

بتاريخ)30)ماي)2022.
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  STE GOBGOMAX شركة
SARL

األسا�سي) ا وا 1ن) بموت�سى)

ماي2022،) بتاريخ18) املؤرخ)  لشركة)

املسجل)بتاريخ)24)ماي)2022,)تك1 ت)

املح د5. املسؤق 5ة) عات) شركة)

 STE GOBGOMAX .SARL مسما5)
رأسما ها.)100.000.00)درهم.

ا ه ف)االجتماعي:)

منذش)عواري.
رقم) (401 ز وة) االجتماعي:) املور)

حي) (02 رقم) شوة) ا ثاني) ا طابق) (01

ام1كاي)ا  شير5)الجهادوة.

تاريخ) من) ابت اء) سنة) (99 امل 5:) (

تسج5لها)با سجل)ا تجاري.))
)رأسمال)ا شركة)موسم)كما)ولي):

                   334 ا ك1ري) الحسين) -ا س5 )

حصة.)))))))))

                        333 ب1ا رباب) محم ) -ا س5 )

حصة).

                          333 ك1مغار) -ا س5 ) ذربي)

حصة).

ف) طر) من) ا شركة:) تسير)

قا س5 ) ا ك1ري) ا س5 الحسين)

قا س5 ) ذربي) ب1ا رباب) محم )

املسيرون) شركة) بصفتهم) ك1مغار)

مل 5)غير)مح قد5.

من) تبت ئ) االجتماع5ة:) ا سنة)

فاتح)وناور)قتنتهي)في)31)ديسمبر.

باملحكمة) تم) ا وا 1ني:) اإلو اع)
ماي) (31 بتاريخ) بإ زكان) االبت ائ5ة)

2022,)تحت)رقم)1031  .
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STE. SRSEIGE COMPTA SARL
Email: sarseige.compta@gmail.com

STE ITIZAM-TRANS
تأسيس)شركة

 28 في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سي)
تأسيس) تم) بتارقدا ت) أبريل2022)
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5)عات)

الخصائص)ا تا 5ة):
 .STE ITIZAM-TRANS(:ا تسم5ة
دقار) كبير) (: اإلجتماعي) املور)

ا كف5فات)اقالد)تاومة)تارقدا ت.)
 TRANSPORT DES (: ا ه ف)
 PERSONNELLES POUR LE
                              . COMPTE D’AUTRUI

امل 5):)99)سنة.
ا رأسمال:)100000درهم)موسمة)
100درهم) فئة) من) 1000حصة) إلى)

 كل)قاح 5.)
100%)أي)1000)حصة)اجتماع5ة)

 فائ 5))هشام)ا 1افي.
ا س5 )هشام) تذ5ين) تم) (: ا تس5ير)
غير) ( مل 5) ( كمسير) لشركة) ا 1افي)

مح قد5.)))))))))))
اإلو اع) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)
االبت ائ5ة) باملحكمة) ا وا 1ني)
ماي2022  (31 بتاريخ) بتارقدا ت)
ا تجاري) قا سجل) (229 رقم) تحت)

رقم8759 .
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 SOCIETE SOUSS 
 RAMASSAGE ET
 DISTRIBUTION

S.A.R.L
)شركة)مح قد5)املسؤق 5ة)

إنشاء)شركة
بتاريخ) عرفي) عو )  بموت�سى)
قضع) ثم) باكادور) (2022 فبراور) ( (16
مح قد5) األسا�سي) شركة) ا وا 1ن)

املسؤق 5ة))عات)املميزات)ا تا 5ة):)

 SOCIETE SOUSS (: االسم)

 RAMASSAGE ET DISTRIBUTION

.SARL AU

ه ف)ا لشركة):

)ت1زيع)ارسا 5ات.
مور)ا شركة):)))))رقم)8))ز وة)خا  )

بن)ا 1 5 )حي)ا  اخلة‚)اكادور.

امل 5):)مح قد5)في)99)سنة)).

 10.000.00 في) مح د) ا راسمال)

من) حصة) (1000 الى) موسم) درهم)

تم) ا 1اح 5) دراهم) لحصة) (10 فئة)

اكتتابها)كما)ولي):)

ا س5 )ا) 1كاري))))خا  10.000.00 

درهم)أي)1000)حصة)اجتماع5ة.

ا س5 ا) تذ5ين) ثم) ( (: ا تس5ير)

مل 5) كمسير) لشركة) خا  )  1كاري)

غير)مح قد5.

األرباح)):)وتم)اقتطاع)%5)) تك1ين)

عل5ه) املنص1ص) االحت5اطي) ا رص5 )

قا 1 5ا.)

بكتابة) ا وا 1ني) االو اع) ثم)

ا تجارية) املحكمة) ا ضبط)  ى)

باكادور)بتاريخ)29)ما)رس))2022)تحت)

رقم)109163.  
 لخالصة)قا ت كير)
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Sté  J&H PRIM
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
.Sté  J&H PRIM(:ا تسم5ة

ح د) االجتماعي:) -ا رأسمال)

 100.000.00 في) ا شركة) رأسمال)

درهم)موسم)إلى)1000)سهم.

بو5مة)100)درهم) لسهم)بحصص)

موسمة)على)ا شكل)ا تالي:

سهم)) ( (650 الجه1اري) رش5 )

65000.00)درهم.

سهم) (350 حم اقي) احم )

35000.00)درهم.)

ا شركة) تمارس) -األه اف:)

ا تراب) جم5ع) في) ا تا 5ة) األه اف)

ا 1طني))املغرب(:
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-ا فالحة.
سنة) (99 في) امل 5) ح دت) -امل 5:)

ابت اء)من)تأسيسها.
-املور)االجتماعي:))تجرئة)ا سذاد5)

ب15كرى)اشت1كة)اوت)باها).
-ا تس5ير):)رش5 )الجه1اري.)))))

بكتابة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
االبت ائ5ة)) باملحكمة) ا ضبط)
 31 بتاريخ) (1029 رقم) ( تحت) با زكان)

ماي2022.
361 P

STE PESCA MAR FISHS
SARL

 AU CAPITAL DE : 100.000,00 
   DHS

 Siège social : Domiciliée chez
STE WEDOM SARL

 BLOC 25 AVENUE TETOUAN  
 N°133 BUREAU N°5 ET

 6  TROISIEME ETAGE HAY
MOHAMMADI

AGADIR

STE.PESCA MAR FISHS
تـأسيـس:

بتاريخ) مبرم) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) قضع) تم) ( (، (2022 ماي) (18
مسؤق 5ة) عات) ( األسا�سي) شركة)

مح قد5))مميزاتها)كا تالي):)
       PESCA MAR FISHS ( )ا تسم5ــة:)

ش.م.م.
ا ه ف)االجتماعي):

جم5ع) قب5ع) شراء) -مذالجة،)
منت1جات)ا بحر.

-ا تص ور)قاالستيراد.
-ا تاج)زيت)قدق5ق)ا سمك.

قي قم)) عن ) (: ( االجتماعي) املور) (
  133 رقم) ( تط1ان) شارع) (25 بل1ك)
)ا طابق)ا ثا ث)حي) 5)ق6) مكتب)رقم)

املحم ي))اكادور.
))املـ 5:)))99)سنة)ابت اء)من)تاريخ)

تأسيسها.
درهم) ( (100.000.00 ( ( ا رأسمال:)
فئة) من) ( حصة) ( (1000 من) قيتك1ن)
من)) بكاملها) م ف1عة) درهم) (100

طرف)):)

   340 ا صم :) عب ) اقريفة) ا س5 )

حصة.)))))

)ا س5 )جل1لي)احم :)330))))حصة.

ا س5 )ا ب1ر)سمير:)330))))حصة.

من) مسير5) ا شركة) ا تسي5ـــر:)

طرف))ا س5 ))جل1لي)احم ))مل 5)غير)

مح قد5.

ا ت1ق5ــع):ا شركــة)ملزمـة))با ت1ق5ع)

املنفرد) لس5 )جل1لي)احم ).

ا سنة)الحساب5ـة):)تبت ئ)من)فاتح))

كل) من) ديسمبر) (31 في) قتنتهي) وناور)

سنة.

االوـ اع):)تم)إو اع)امللف)ا وا 1ني)

 لشركة)  ى)كتابة)ا ضبط))باملحكمة)

ا تجارية)باكادور)بتاريخ)30)ماي2022   

تحت)رقم):)110075.

ا تسج5ل) تم) (: ا تجاري) ا سجل)

املحكمة) ا تجاري)  ى) با سجل)

ماي) (30 ( بتاريخ) ( باكادور) ا تجارية)

2022))تحت)ع د)):)51583.
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 STE OULAD AHMED BEN

BOUCHAIB TRANS
 SARL 

رأس)ما ها):)100.000.00)درهم

املور)االجتماعي):))حي)ا رط5م)ز وة)

ا كاد)أقالد)تاومة

)إعالن)عن)تأسيس)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5)

مؤرخ) عرفي) عو ) -1بموت�سى)

إح اث) تم) ماي2022،) (16 بتاريخ)

عات) األسا�سي) لشركة) ا وا 1ن)

خصائصها) املح قد5،) املسؤق 5ة)

كا تالي):

 OULAD AHMED ( ( ( ( -ا تسم5ة:)

. BEN BOUCHAIB TRANS SARL

ا رط5م) حي) (: (: ( ( اإلجتماعي) -املور)
ز وة)ا كاد)أقالد)تاومة.

-ا ه ف)اإلجتماعي):)

 ول)األشخاص)لحساب)ا غير.)

 ول)ا بضائع)لحساب)ا غير.

تنظ5م)ا رحالت.

((: في) ح د) ا شركة) مال) رأس)

100.000.00)درهم)مجزء)على)1000 

) لحصة) 100))درهم) ( حصة)من)فئة)

 1اح 5)كلها)مكتتبة))كا تالي):

(((((((((: ( ( اسماع5ل) ( ( رادف) ( ( ( ( ( ا س5 )

)درهم. (50000.00 أي) (، 500)حصة)

ا س5 ))))))رادف))ابراه5م)))))):)))))))))500 

حصة)،)أي)50000.00))درهم.

املجم1ع))))))):)))1000)))حصة)،)أي)

100.000.00)درهم.

رادف))) ( ا س5 ) عين) (: -ا تس5ير)

ابراه5م) ( رادف) قا س5 ) اسماع5ل)

كمسيرون) لشركة)مل 5)غير)مح قد5.

إلى) وناور) فاتح) من) املا 5ة:) -ا سنة)

31)ديسمبر).

-امل 5):)99)سنة.

ا وا 1ني) اإلو اع) تم) 2- و )   

بتارقدا ت) ( االبت ائ5ة) املحكمة)   ى)

بتاريخ))31)ماي2022)تحت)رقم)231  

ا سجل)ا تجاري:)8761.
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 S.L.H.M شركة
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5 
ماي) (18 في) املؤرخ) طبوا) لذو )

دات) شركة) تأسيس) تم) (2022

قح5 ) بشريك) املح قد5) املسؤق 5ة)

بالخصائص)ا تا 5ة:))

.S.L.H.M(ا تسم5ة

ا ه ف):

) ول)ا بضائع.

)اشغال)متذ د5).

 100000 00 (: رأسمال)املجم1عة)

درهم.

املسير:ا س5 5))مريم)امغير).

املور)االجتماعي:)حى)ا رجاء)فى)هللا)

بل1ك)ب)شارع)15)رقم)02)كلم5م.)

امل 5):))99)سنة.

باملحكمة) با سجل) ا تسج5ل) تم)

االبت ائ5ة)كلم5م)تحت)رقم)4153 .
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SOTRAPAY

    sarl

رأس)ما ها):)100000)درهم

املور)اإلجتماعي):)دقار)اوت)حم1)

ا صفاء)اشت1كة)اوت)باها))

)إعالن)عن)تأسيس)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5)

1)بموت�سى)عو )عرفي)مؤرخ)بتاريخ)

18)أبريل)2022،)تم)إح اث)ا وا 1ن)

املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)من)طرف)امل1قذين) لذو ،)

خصائصها)كا تالي):

.SOTRAPAY.((:ا تسم5ة-

-املور)اإلجتماعي))):)دقار)اوت)حم1)

ا صفاء)اشت1كة)اوت)باها.

-ا ه ف)اإلجتماعي):)

- ول)املستخ مين)لحساب)ا غير.)

(: في) ح د) ا شركة) مال) رأس)

100000.00)درهم)مجزء)على)1000 

درهم) لحصة) ( (100 فئة) من) حصة)

ا 1اح 5)كلها)مكتتبة)كا تالي):

  500 ( ( ( عثمان) ق ه5نت) ( ا س5 )

حصة)،)أي))50000.00))))درهم.

و1نس:500          اسناي) ( ا س5 )

حصة))أي))50000.00))))درهم.)

أي) حصة) (1000 املجم1ع)

100000.00)درهم.))))))))))))))))

ق ه5نت) ا س5 ) عين) (: -ا تس5ير)

عثمان)قا س5 )اسناي)و1نس)مسيرون)

غير) مل 5) ا شركة) قح5 ون) هذه)

مح قد5.

-ا سنة)املا 5ـــــــة):)من)فاتح)وناور)إلى)

31)ديسمبر).

-امل 5):)99)سنة.

ا وا 1ني)  ى)   2- و )تم)اإلو اع)

بتاريخ با زكان) االبت ائ5ة)  املحكمة)

 -  1032 رقم) تحت) (2022 ماي) (31  

ا سجل)ا تجاري:)26213.
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ع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022)الجريدة الرسمية   10460

STE.AMIRAV
تـأسـيـس)شــركة                    

بتاريخ) ( عرفي) عو ) بموت�سى) (
ا وا 1ن) قضع) تم) ماي2022) (25

ا تأسي�سي) شركة)مح قد5)املسؤق 5ة)

تحمل)الخصائص)ا تا 5ة:

 AMIRAV SARL (: -ا ـتـسـم5ـــــــــــــــة)

 .AU

املسؤق 5ة) عات) شركة) ( -ا شكل:)

املح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 .

-ا ـمـ1ضـــــ1ع):)

مواقل)في)أشغال)ا بناء).

 707 :)تجزئة) ( االجـتـماعــي) -ا ـمـور)

شارع)شريف)امزيان)رقم)66)ا ذ15ن).

-مــــــ 5)ا شركــــــة):))99))سنة.)
(: ( ا شركـــة) -رأسمـــال)

1500.000.00)درهم.

-ا ـتسـ5ـ5ــــــــــــــــــر:)ا س5 )اوت)ا ذب5 ي)

ا 1طن5ة) ا بطاقة) رقم) جمال)

. JC273103

فاتح) من) (: االجتمـاع5ـة) ( ا سنة) (-

وناور)إلى)31)ديسمبر)من) فس)ا سنة.

ا وا 1ني) ا تسج5ل) تم) -) و )

في) با ذ15ن) االبت ائ5ة) املحكمة)   ى)

   41739 رقم) تحت) ا تجاري) ا سجل)

بتاريخ)25)ماي2022.
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STE OMEGASOLARE
SARL AU

تـأسـيـس)شــركة
بتاريخ)))))))) ( عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) قضع) تم) ماي2022) (25

ا تاسي�سي) شركة)مح قد5)املسؤق 5ة)

تحمل)الخصائص)ا تا 5ة:

 STE: -ا ـتـسـم5ـــــــــــــــة)

. OMEGASOLARE SARL AU

املسؤق 5ة) عات) شركة) ( -ا شكل:)

املح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 .

-ا ـمـ1ضـــــ1ع):)

(((((((. ا شمس5ة) األ 1اح) قب5ع) شراء) (

شراء)قب5ع)مذ ات)ا ضخ).

))أعمال)متن1عة)قإنشاءات.

حي) :تجزئة) ( االجـتـماعــي) -ا ـمـور)

  102 رقم) ج) ( كراج) رش5 ) م1الى)

ا ذ15ن.

-مــــــ 5)ا شركــــــة):))99))سنة.)
ا شركـــة:)) -رأسمـــال)

100.000درهم.

ا شذر5) (: ا س5 ) -ا ـتسـ5ـ5ــــــــــــــــــر:)
 JT3115(اجم))رقم)ا بطاقة)ا 1طن5ة 

فاتح) من) (: االجتمـاع5ـة) ( ا سنة) (-

وناور)إلى)31)ديسمبر)من) فس)ا سنة.

ا وا 1ني) ا تسج5ل) تم) -) و )

في) با ذ15ن) االبت ائ5ة) املحكمة)   ى)

   41735 رقم) تحت) ا تجاري) ا سجل)

بتاريخ)25ماي2022.
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 STE ALAMI FORAGE
SARL

تـأسـيـس)شــركة
بتاريخ) ( عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) قضع) تم) ماي2022) (17

ا تاسي�سي) شركة)مح قد5)املسؤق 5ة)

تحمل)الخصائص)ا تا 5ة:

 STE ALAMI: ( ( -ا ـتـسـم5ـــــــــــــــة)

 .FORAGE SARL

املسؤق 5ة) عات) شركة) ( (: -ا شكل)

املح قد5.

-ا ـمـ1ضـــــ1ع)))))))):)

حفر)اآلبار.

مواقل)في)أشغال)ا بناء.

رقم) شوة) (: اإلجـتـماعــي) -ا ـمـور)

209)عمار5)ا)4)اكادور.

-)مــــــ 5)ا شركــــــة)):))99))سنة.)
رأسمـــال)ا شركـــة):)100.000درهم.

-ا ـتسـ5ـ5ــــــــــــــــــر):)ا س5 ):)عا مي)خا  )))
. BK116261((((رقم)بطاقة)ا 1طن5ة

فاتح) من) (: ( االجتمـاع5ـة) ( -ا سنة)

وناور)إلى)31)ديسمبر)من) فس)ا سنة.

ا وا 1ني)  ى) ا تسج5ل) تم) -) و )

املحكمة)ا تجارية))باكادور)في)ا سجل)

بتاريخ) ( ( (51549 رقم) تحت) ا تجاري)

27ماي)2022.
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  STE ANISS FOOD

SARL

ا ذام) الجمع) محضر) بموت�سى)

قا  ي) فبراور2022) (28 في) املنذو )

بشركة) تغ5يرات) اح ات) بم1جبه) ثم)

مح قد5) شركة) (ANISS FOOD

  100.000.00 ( رأسما ها) املسؤق 5ة)

ز وة) ه1) االجتماعي) قمورها) درهم)

مراكش)ا حي)الحسني)ا زكان.

))ح5ت)تورر)ماوالي):

.ANISS FOOD(:(حل)شركة(((

املصفي) لشركة:ا س5 ) تذ5ين)

سف5ان)م1هين.

ا س5 )مبارك)م1هين.)

ز وة) (: ا تصف5ة) مور) تح و )

مراكش)ا حي)الحسني)ا زكان.

باملحكمة) ا وا 1ني) ( االو اع) ( ثم)

ماي2022       (26 في) با زكان) االبت ائ5ة)

تحث))رقم)996.
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 STE IMI OUSSAKAشركة

SARL

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5)

رأسما ها):)100.000.00)درهم

مورها)االجتماعي):)رقم)13)ا)تجزئة)

أسكا)تك1ين)اكادور)

ا ذام) الجمع) محضر) بموت�سى)

بتاريخ)20)ماي2022) شركة.

عمل5ات) جم5ع) على) امل1افوة)

ا تصف5ة.)

قرر)امل1افوة)على)تصف5ة)ا شركة)

ا ذربي) ا ذسري) ا س5 ) قتذ5ين)

بتصف5ة)ا شركة.

أسكا) تجزئة) ه) (13 رقم) مورها) في)

تك1ين)اكادور.))

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ا تجارية)باكادور)بتاريخ)27)ماي2022 

تحت)رقم)110038.   
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 STE « IGRAR-N-TASSRA

  IMMO

  SARL

حل)شركة

االستثائي) ا ذام) الجمع) بم1جب)

ماي2022)صادق) (23 بتاريخ) املنذو )

شركاء)ا شركة)على)ماولي):

حل)ا شركة.

ا شكر) اوت) محم ) ا س5 ) تذ5ين)

كمصفى)قا 1ني) لشركة.

ا ذن1ان) في) ا تصف5ة) مور) تح و )

ا تالي)املحل)ا كائن)ب قار)ز 5بي)بلفاع)

شت1كة)اوت)بها.

بمصلحة) تم) ا وا 1ني) االو اع)

ا سجل)ا تجاري)باملحكمة)االبت ائ5ة)

قع ك) (2022 ماي) (27 بتاريخ) با زكان)

تحت)رقم)1003.
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مكتب)حسابات)ابن)عامر

 IGHREM BIO(«(ققف)نهائي) نشاط)ا شركة

«ش.ت

ICE : 000199508000082 R.C N°: 1987

STE. IGHREM BIO

ا ذام) الجمع) محضر) بموت�سى)

 2022 أبريل) (29 بتاريخ) االستثنائي)

قاملسجل)بتاريخ)23)ماي)2022)تحت)

رقم)RE 40811):)ق4138OR)) شركة)

رأسما ها) ت) ش.) (IGHREM BIO

االجتماعي:) مورها) درهم) (1000.00

(، تيز يت) ا ركاد5) اغرم) ب قار) بروز5)

ا نهائي)) ا 1قف) (: على) املصادقة) تمت)

 نشاط)ا شركة.

بمكتب) ا وا 1ني) امللف) إو اع) تم)

االبت ائ5ة) املحكمة) ا ضبط)  ى)

بتاريخ (170 رقم) تحت)  بتيز يت)

 27)ماي)2022.
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10461 الجريدة الرسميةع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) 

STE SAIBAS NEGOCE

 SARL AU 

ا ذام)اإلسثنائي) )الجمع) بموت�سى)

 STE SAIBAS NEGOCE  شركة)

16ماي) بتاريخ) املنذو ) (SARL AU

املسؤق 5ة) مح قد5) شركة) (2022

رأسما ها) ا 1ح5 ) ا شريك) عات)

100.000,00)درهم.

مورها)االجتماعي:)بل1ك)د)رقم)18 

تجزئة)أركا ة)اوت)مل1ل.

))قرر)ما)ولي)):))))))))))))))

)-))ا تصف5ة)املسبوة) لشركة.

أفوير) بن) سذ5 ) ا س5 ) تذ5ين) (-

كمصفي) لشركة.

)إ غاء)عو )ا شركة.)

باملحكمة) قضع) ا وا 1ني) اإلو اع)

 1010 رقم) تحت) بإ زكان) االبت ائ5ة)

بتاريخ)27)ماي)2022.
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 SOCIETE PRESSING

                  KASBAT TAHER

SARL  

RC N° 20469 INEZGANE

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5)

رأسما ها):))100.000.00)درهم))))

مورها)االجتماعي):)بل1ك)3)رقم)23 

الحرش)قصبة)ا طاهر)اوت)مل1ل

ا ذام) الجمع) محضر) بموت�سى)

بتاريخ)10)ماي2022) شركة.

في) تصف5تها) ق) ا شركة) حل) قرر)

املور)ا كائن)بل1ك)3)رقم)23)الحرش)

قصبة)ا طاهر)اوت)مل1ل.

الحسن)) ا ه1اقي) ا س5 ) قتذ5ين)

كمصفي) شركة).

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (23 بتاريخ) با زكان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)966.
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STE STAR GLACON
SARL au

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5))

)ا تصف5ة)ا نهائ5ة(

 STE STAR((تصف5ة)شركة
  GLACON SARL au

ا ذام) الجمع) ملحضر) طبوا)

ماي) (23 في) املؤرخ) االستثنائي)

تورر)حل)شركة) ( مل1ل) باوت) ( (2022

 STAR ( املح قد5) املسؤق 5ة) عات)

رأسما ها) مبلغ) (GLACON SARL au

مورها) قعن1ان) درهم) (100.000

الح5ا5) مركز) (927 رقم) ( االجتماعي)

ا حي)ا صناعي)اوت)مل1ل)قح د)مور)

ا نهائ5ة. كمور) لتصف5ة) ا شركة)

رض1ان)) ا زير) بن) ا س5 ) قعين)

كمصفي) لشركة.

ا وا 1ني) لمجم1عة) اإلو اع) تم)

باملحكمة) ا تجاري) با سجل)

   1014 رقم) تحت) با زكان) االبت ائ5ة)

بتاريخ)30)ماي)2022.

375 P

 STE TIGOUGA

 DISTRIBUTION
 SARL

     RC : 5431

))))املور)االجتماعي):حي)الج و )عين)

ا ذص5 )أ)ق)ال)د)بر)ح5ل)تا)ر)ق)د)ا ت

ا ذام) الجمع) محضر) بمو�سي)

ماي) (16 بتاريخ) املنذو ) االستثنائي)

2022)اتفق)ا شريك)ا 1ح5 ) لشركة)

(( (( على)ما)ولي:))

تصف5ة)املسبوة) لشركة.

م5نة) ا ذسري) ا س5 5) تذ5ين)

كمصف5ة) لشركة.

بكتابة) ا وا 1ني) اإلوـــــ اع) ثم)

االبت ائ5ة) املحكمة) ا ضبط)  ى)

بتارقدا ت)بتاريخ)26)ماي2022)تحت))

رقم)220 .

376 P

C.A CONSEIL

 Siège social : 67, RUE AL WAHDA

 AL WATANIA, LES AMICALES DES

 ,FONCTIONNAIRES

 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

AMAPEX SA
MODIFICATION

ا ذام) الجمع) محضر) بموت�سى)

املنذو )في)19)أبريل)2022)ثم)بم1جبه)

 AMAPEX ( بشركة) تغ5يرات) اح ات)

SA))ح5ت)قرر)ماوالي):

ا س5 ) من) سهم) (179 ب5ع)

ا س5 ) الحسن) صالح) الخضيري)

بنساوح)ب1جمذة.

في) ا ت1ق5ع) صالح5ات) إعطاء)

املصرف5ة) لشركة) لس5 ) الحسابات)

بن)ا ساوح)أمين).

املصرف5ة) الحسابات) تتحرك)

 لشركة)با ت1ق5ع)املنفصل) لس5 )بن)

ا ساوح)ب1جمذة)أق)ا س5 )بن)ا ساوح)

أمين.

تحين)ا وا 1ن)األسا�سي) لشركة).)))))))))))))))

باملحكمة) ا وا 1ني) ( و اع) أال) ( -ثم)

ماي2022   (30 في) ( باكادور) ا تجارية)

تحث)))رقم))110059.   

377 P

 AL KHAER D’AGADIR
SARL AU

االستثنائي) ا ذام) الجمع) محضر)

االستثنائي) ا ذام) الجمع) بموت�سى)

2022)قررمساهم1ا) املؤرخ)في24)ماي)

ا شركة)ما)ولي):

از ك1ك) سذ5 ) ا س5 ) قرر) (1-

البنته) اجتماع5ة) 500)حصة) تف1يت)

حصة) ق500) از ك1ك) ك1تر)  لس5 5)

عمران) ا س5 ) البنه) اجتماع5ة)

از ك1ك)كهبة.

-3)تغ5ير)ا شكل)ا وا 1ني) لشركة)

.  SARL(الى((SARLAU(من

األسا�سي) ا وا 1ن) تح5ين) (4-

 لشركة.

بكتابة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (-

االبت ائ5ة) املحكمة) ا ضبط)  ى)

تحت))) (2022 ماي) (31 بتاريخ) با زكان)
رقم)1022 .   

 لخالصة)قا تذكير

)قبال)حسن

378 P

ف1 ت5ك1 صاي)ش.م.م.

            ;IF: 06 92 89 18

                  ;RC: 14 009        

TP: 48 15 13 14  

 TEL: 05 28 21 30 08

 ACTAS(شركة

ش.م.م
رأسما ها)):)00 100.000درهم

شوة)03)رقم)60)شارع)مسذ1د)

قفواقي)ا سالم)اكادورا ذن1ان

ا ذام) الجمع) محضر) بموت�سى)

ماي) (17 بتاريخ) املؤرخ) االستثنائي)

2022)توررماولي):

 500 االب ر) زكرياء) ا س5 ) ب5ع)

حصة) لس5 5)فت5حة)ش5كر.

فت5حة) ا س5 5) تسم5ة) تمت)

من) ( (ACTAS م ور5) شركة) ش5كر)

مل 5) االستثنائي) ا ذام) الجمع) طرف)

غير)مح د5.

بشكل) ملزمة) ا شركة) ستك1ن)

قا 1ني)بت1ق5ع)ا س5 5)فت5حة)ش5كر.

طرف) من) سيتم) ا بنك) ت1ق5ع)

ا س5 5)فت5حة)ش5كر.

ا وا 1ني)  ى) اإلو اع) تم)

ا تجارية) باملحكمة) ا ضبط) كتابة)

تحت) (2022 ماي) (25 ( و1م) اكادور)
رقم110009.

379 P

ANBERMEDIA
SARL

رأسما ها)100.000)درهم

شارع)س5 ي)الحاج)الحبيب)ا تنا تي)
رقم)59)حي)تكمي)اقفال)ا  شير5)

ا ذام) الجمع) محضر) بموت�سى)
2022)قرر) 19ماي) بتاريخ) اإلستثنائي)

شركاء)ا شركة)املذك1ر5)أعاله))ماولي):
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تف1يت)ا س5 ))بردكي)عب )ا لط5ف))

ملجم1ع)حصصه)ع دها))500))حصة))

 لس5 )ستين)ابراه5م.

ألنشطة) ا تالي) ا نشاط) إضافة)

ا شركة):

انشاء)الجري 5)اال كترق 5ة.

بردكي)عب ) ا س5 ) استوا ة) قب1ل)

قتذ5ين) كمسير) لشركة) ا لط5ف)

ا س5 )ستين)ابراه5م)مسير)مشترك.)))))))

اإلو اع) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع) (

إ زكان) االبت ائ5ة) باملحكمة) ا وا 1ني)

بتاريخ))25)ماي)2022)تحت)رقم)986.

380 P
  

EL KHAFIF PLAST
 SARL 

RC : 6609

)بموت�سى)محضر)جمع)عام)بتاريخ)

17)ماي)2022،)تمت)امل1افوة)على):

محم ) ا س5 ) حصص) تف1يت)

اجتماع5ة) حصة) (100 الخف5ف)

 صالح)ا س5 ) 1را  ون)الخف5ف.

هشام) ا س5 ) حصص) تف1يت)

اجتماع5ة) حصة) (100 الخف5ف)

 صالح)ا س5 ) 1را  ون)الخف5ف.

محل) من) اإلجتماعي) املور) تح1يل)
قلّي) شارع) ساكر) قسارية) (04 رقم)

إلى)دقار) تاومة) عه )حي)اإلداري)أقالد)

ا رياونة)اسن)أقالد)تاومة.

الخف5ف) هشام) ا س5 ) تذ5ين)

كمسير) لشركة)مل 5)غير)مح د5.

ا وا 1ني)  ى) اإلو اع) تم)  و )

االبت ائ5ة) باملحكمة) ا ضبط) كتابة)

بتاريخ) (660 رقم) تحت) تارقدا ت)
2022،)رقم)سجلها)ا تجاري) 30)ماي)

ه1)6609 .

381 P

STE  CARSALIS
SARL

بم1جب)محضر)الجمع)ا ذام)غير)

تورر) (،2022 ماي) (5 بتاريخ) ا ذادي)

ما)ولي):

ب5ع)حصص):
فيرقج) جيرارد) ا س5 ) 5ك1ال) باع)
ام جار) ا س5 ) 700)حصص) فائ 5)

عي�سى)بتاريخ)5)ماي)2022؛
ا ذصيب) عزيز5) ا س5 5) باعت)
ام جار) ا س5 ) 200)حصص) فائ 5)

عي�سى)بتاريخ)5)ماي)2022؛
ا وا 1ن) 6)ق7)من) تغ5ير)ا فورتين)

األسا�سي) لشركة؛
تذ5ين)ا س5 ) 5ك1ال)جيرارد)فيرقج)

كمسير) لشركة)مل 5)غير)مح قد5؛
ا شركة) تلتزم) (: ا بنكي) ا ت1ق5ع)
فيرقج) جيرارد) ا س5 ) 5ك1ال) بت1ق5ع)

أقا س5 ام جار)عي�سى؛
األسا�سي) ا وا 1ن) تح وت)

 لشركة؛
بكتابة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) قق )
بأكادور) ا تجارية) باملحكمة) ا ضبط)
تحت)) (،2022 ماي) ( (26 بتاريخ)

.110025
382 P

 STE  EXTRA PVC
     SARL AU 

 17 ا ذرفي) 15م) ا ذو ) بموت�سى)
و1 15)2022،)قاملسجل)بأكادور)بنفس)
في) ا 1ح5 ) ا شريك) قرر) ا تاريخ،)
ا شركة)أعاله)ماولي):))))))))))))))))))))))))))))))

االسهم) تح1يل) على) املصادقة)
محمــ ) ج5باني) املمن1حة) لس5 )
درم1ك) إ هام) ا س5 5)  فائ 5)
الحاملة) بطاقة)ا تذريف)رقم)س)ش)
 26 رقم) بأكادور) ا ساكنة) (129226-
ز وة)ا نخ5ل)ب1اركان.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ج5باني) ا س5 ) املسير) استوا ة)
إ هام) درم1ك) ا س5 5) قتذ5ين) عزيز)
ققح5 5،) ج و 5،) قمسير5) م ور5)
ستتم) (،

ً
فصاع ا اآلن) من) أ ه) اع)

با ت1ق5ع) ( قما 5ا) إداريا) ا شركة) إدار5)
ا 1ح5 ) لس5 5)دورم1ك)إ هام.

ا شركة) رأسمال) في) ا زياد5)
من) درهم،) رفذه) (400.000
 500.000 الى) درهم) (100.000
 4000 قخلق) بإص ار) قعا ك) درهم)
بو5مة) ج و 5) أجتماع5ة) حصة)
كلها) حررت) حصة،) درهم) كل) (100
الجاري) الحساب) من) اإلكتتاب) عن )

 لشركاء.

رأسمال) اصبح) هذا،) ق ت5جة) كل)

ا شركة)500.000)درهم.

تم) ا صادر5)  ت5جة) لورارات)

ا نظام) من) ق17) (7-8 امل1اد) تذ ول)

األسا�سي.

تح وت)ا نظام)االسا�سي) لشركة.

بمكتب) تم) ا وا 1 ـي) اإلو اع)

ا تجارية) املحكمة) ا ضبط)  ى)

بأكادور)بتاريخ))31)ماي)2022،)تحت)

ا تجاري) ا سجل) (،110066 ع د)

          . 30641

383 P

 ELECTRO AIT BEN         

HAWA

     SARL AU

املؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سي)

بتاريخ)24)ماي)2022ّ،)با زكان)قررت))

الجمذ5ة)ا ذامة)االستثنائ5ة) شر)كة))

 ELECTRO AIT BEN HAWA SARL

AU)))ماولي):))))

من) ( اجتماع5ة) حصة) (1000 ب5ع)

قطنيته) اشب1خ) سذ5 ) ا س5 ) طرف)

رقم)JC149569) فائ 5)ا س5 )محم )

بثمن) ( ( (JT46133 رقم) امغار)قطنيته)

100.00)درهم) لحصة)اي)مامجم1عه)

100.000)درهم).

سذ5 ) ا س5 ) (: املسير) استوا ة) (

.JC149569((اشب1خ)قطنيته)رقم

ا س5 ) ا و وم:) املسير) عمة) إبراء) (

سذ5 )اشب1خ.

)تذ5ين)مسير)ج و ):)ا س5 )محم )

.JT46133(امغار)قطنيته)رقم

)ا ت1ق5ع)االجتماعي):)ا س5 )امغار)

محم .

تح5ين)ا وا 1ن)االسا�سي) لشركة.

تم)اإلو اع)ا وا 1ني)  ي)املحكمة)

االبت ائ5ة)با زكان)في)25)ماي)2022،)

تحت)رقم)981 .

384 P

LIHADE
شركة) (LIHADE شركة) قررت)
بشريك) مح قد5) مسؤق 5ة) عات)
في) درهم،) (20.000 رأسما ها) قح5 )
املنذو ) االستثنائي) ا ذام) الجمع)
على) املصادقة) (،2022 ماي) (9 و1م)
االجتمـــــــــــاع5ة) الحــــــصص) تـــف1يت)
ا س5 ) طرف) من) حصة() (200(
الحامل) لبطاقة) ا هادي) عب ) جبران)
 JC147822 رقم) ا 1طن5ة) ا تذريف)
الحسن)) ازكاغ) ا س5 ) ( قع ك) فائ 5)
ا 1طن5ة) ا تذريف) الحامل) لبطاقة)

. JE23587(رقم
ت1زيع)الحصص):

الحصص)االجتماع5ة)م1زعة)على)
ا شكل)ا تالي):

ا س5 )ازكاغ)الحسن):))200))حصة)
بو5مة)20.000)درهم).))

ا تسي5ـــــر):
يذتبر))ا س5 )ازكاغ)الحسن)مسيرا)
 لشركة)مل 5)غير)مح قد5)ق)ع ك)بذ )
عب ) جبران) ا س5 ) استوا ة) قب1ل)
كمسير) لشركة) مهامه) من) ا هادي)

قتبرئة)عمته.
ا ت1ق5ـــــع:

ا 1ح5 ) با ت1ق5ع) ا شركة) تلتزم)
 لس5 )ازكاغ)الحسن.)

اإلوـــــ اع):)تم)اإلو اع)ا وا 1ني)  ى)
بتاريخ)) بتارقدا ت) االبت ائ5ة) املحكمة)

25)ماي)2022،)تحت)رقم)214.    
385 P

STE  MHDAWYA   
SARL

ا سجل)ا تجاري):)4975 
بموت�سى)عو )عرفي)محرر)بتاريخ))

12)ماي)2022،)قرر)ماولي):)
ا س5 ) طرف) من) حصة) (20 ب5ع)
ا فتاح) عب ) ا س5 ) الى) ت1ف5ق) واز)
طرف) من) حصة) (20 قب5ع) أزقض)
محم ) ا س5 ) ألى) عادل) واز) ا س5 )

 واز.
تح5ين)ا وا 1ن)االسا�سي) لشركة.

ا فتاح) عب ) ا س5 ان) تذ5ين)
أزقض))قحم ) واز)مسيران)ج و ان)

 شركة.
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بكتابة) ا وا 1ني) االو اع) تم)
االبت ائ5ة) باملحكمة) ا ضبط)
بتاريخ) (230 رقم) تحت) بتارقدا ت)

31)ماي)2022.
386 P

 STE SOUFOUSS TRANS
S.A.R.L

رأسما ها):)100.000)درهم
املور)االجتماعي:)عن )رقم)24)شارع)

ابن)ا ه5ثم)املنطوة)ا صناع5ة)تاس5ال)
ا  شير5)الجهادوة)ا زكان

تف1يت)حصص
)قتغ5ير)املور)االجتماعي) لشركة)

ا ذام) الجمع) محضر) بم1جب)
ماي) (10 و1م) املنذو ) االستثنائي)
 STE  SOUFOUSS ) شركة) (،2022
مسؤق 5ة) عات) شركة) (،TRANS
100.000))درهم) ( مح قد5))رأسما ها)
ا كائن)مورها)عن )رقم)24)شارع)ابن)
تاس5ال) ا صناع5ة) املنطوة) ا ه5ثم)
تورر) ( ا زكان.) الجهادوة) ا  شير5)

ما)ولي):
تف1يت) تم) (: حصص) تف1يت)
ا س5 )ا  مر)ف5صل)))ل)500)))حصة)
درهم) (100 فئة) من) اجتماع5ة)
 ل1اح 5) لس5 5)ا ب5از)حنان)قتف1يت)
300)حصة) ا س5 5)ك1فاس)سناء)ل)
100)درهم) ل1اح 5) لس5 5) من)فئة)
ا ب5از)حنان)ق)تف1يت)ا س5 5)ك1فاس)
 100 فئة) من) حصة) (200 ل) سناء)
محم ) ب1دي) درهم) ل1اح 5) لس5 )

ا 1ار.
ا س5 ) تذ5ين) ( تم) ( املسير) تذ5ين)
ب1دي)محم )ا 1اركمسير لشركة)مل 5)

غير)مح قد5.
تغ5ير)املور)االجتماعي) لشركة):

تم)تغ5ير)املور)االجتماعي) لشركة)
الى):)كراج)1)رقم)169)درب)اوت)اقب5ه)

ز وة)709)ا  شبر5)ا زكان.
بكتابة) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)
االبت ائ5ة) املحكمة) )  ى) ا ضبط)
بتاريخ)) (985 رقم) تحت) إل زكان)

25)ماي)2022.
387 P

STE SOTES
SARL

AIT MELLOUL
تغ5ير

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
على) االتفاق) تم) (،2022 ماي) (9 و1م)

ما)ولي):
عمر) ب1سبيب5ط) ا س5 ) استوا ة)
قكم ور) منصبه)كمسير) لشركة) من)

 لفرع.
ا س5 ) من) حصة) (333 تف1يت)
ا س5 5) عمر) فائ 5) ( ب1سبيب5ط)

ا ذب5ل)وامنة.
ا س5 ) من) حصة) (333 تف1يت)
ا نائب) ا س5 5) احم ) فائ 5) شريك)

م5نة.
الحسن)) صبير) ا س5 ) تذ5ين)

كمسير)قح5 ) لشركة.
اغالق)فرع) لشركة)با ذن1ان)ا تالي)

تجزئة)اف1 كي)رقم)162)أوت)مل1ل.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع)
االبت ائ5ة)ا زكان)و1م)24)ماي)2022،)

تحت)رقم)970.
388 P

SB TECH
رقم)78)شارع)األمير)عب )ا وادر

حي)املسير5)اكادور
ا ذادي) غير) ا ذام) الجمع) خالل)
تم) (،2022 مارس) (16 و1م) املنذو )
اتخاع)ا ورار)بشان)ا تغ5يرات)ا تا 5ة):))

)تف1يت)الحصص):
باملو م) ابراه5م) ا س5 ) تف1يت)
ا شركة) من) وملكها) ا تي) حصة) (150

 صالح)ا س5 )و1نس)فالو1.
باملو م) ابراه5م) ا س5 ) تف1يت)
ا شركة) من) وملكها) ا تي) حصة) (150
تبذا) هللا) ستر) طارق) ا س5 )  صالح)
ت1زيع) وصبح) هذا) الحصص)  تف1يت)

راسمال)ا شركة)على)ا شكل)ا تالي:
فالو1))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) و1نس) ا س5 )

500)حصة.
هللا))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ستر) طارق) ا س5 )

500)حصة.

من) (: ا شركة) رأسمال) تغ5ير)

100.000))درهم)))إلى)400.000)درهم.

ا شركاء))) حصة) تصبح) قهكذا)

ا شكل) على) موسمة) ( حصة) (4000

ا تالي):

ا س5 )فالو1)و1نس)4000)حصة.

 4000 هللا) ستر) طارق) ا س5 )

حصة.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (18 بتاريخ) باكادور) ا تجارية)

2022))تحت)رقم)109854.

389 P

TOLANTEC
SARL

RC n° 21381

تذ ول
بموت�سى)عو )عرفي)محرر)بتاريخ)

26)ماي)2022،)قرر)ماولي):

ب5ع)1000)حصة)من)طرف)ا س5 )

ا س5 ) الى) تمزقغت) ا رحمان) عب )

الحسين)تمزقغت.

تح5ين)ا وا 1ن)االسا�سي) لشركة.

بكتابة) ا وا 1ني) االو اع) تم)

بإ زكان) االبت ائ5ة) باملحكمة) ا ضبط)

ماي) (31 بتاريخ) ( (1025 رقم) تحت)

.2022

390 P

STE TH DESIGNE
 SARL

املور)االجتماعي)):)شارع)الخ1ارزمي)

رقم)160)مكرر)حي)املسير5)اكادور

في) املؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)

23)ماي)2022،)تورر)ما)ولي):

م1الي) ش1ري) ا س5 ) تف1يت)

الحسين)جم5ع)الحصص)ا تي)وملكها)

500)حصة) في)ا شركة)ا با غ)ع دها)

إلى)ا س5 )الجراي)طه.

م1الي) ش1ري) ا س5 ) تو وم)

الحسين)استوا ته)من)تس5ير)ا شركة.

كمسير) طه) الجراي) ا س5 ) تذ5ين)

قح5 ) لشركة.

ا وا 1ني) لشركة) ا شكل) تح1يل)

من)ش.)م).م))إلى)ش.م.)م))عات)شريك)

قح5 

تح5ين)ا وا 1ن)األسا�سي)) لشركة.

بكتابة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ألكادور) ا تجارية) باملحكمة) ا ضبط)

رقم) تحت) (،2022 ماي) (31 بتاريخ)

.110077

391 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  ZERA DREE
بتاريخ) عرفي) عو ) بموت�سى)

12)ماي)2022،)تم)إقرار)ما)ولي):

ا س5 5) من) حصة) (300 تف1يت)

خ وجة) ا س5 5) الى) ا زراقي) سهام)

أكرض.

ا س5 5) من) حصة) (400 تف1يت)

خ وجة) ا س5 5) الى) ا زراقي) هشام)

أكرض.

من) ا رئي�سي) لشركة) املور) تغ5ير)

ب1اركان) حي) يراك) (112 رقم) محل)

ف1ق) إقامة) (21 رقم) محل) إلى) أكادور)

ت5ك1ين) بيرا زاران) (C7 رقم) ا ك وة)

أكادور.

ا زيراقي) سهام) ا س5 5) استوا ة)

قتذ5ين) كمسير5) لشركة) منصبها) من)

ج و ) كمسير) رخلي) و1سف) ا س5 )

 لشركة.

ا ت1ق5ع) لس5 5)خ وجة)أكرض.

باملحكمة) تم) ا وا 1ني) اإلو اع)

ماي) (12 بتاريخ) باكادور) ا تجارية)

2022،))تحت)رقم)110010.

392 P
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STE MANI ISLMANE
  SA.R.L 

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : AV-ALLAL BEN

  ABDELLAH N° 04 MARSA

LAAYOUNE

ا شركاء) بين) بموت�سى)عو )عرفي)

تمت) (،2021 مارس) (10 بتاريخ) املؤرخ)

املصادقة)على)ما)ولي):

تف1يت)ا س5 ))قاكف)حسن)))500 

ا س5 5) اجتماع5ة) فائ 5) حصة)

ا هريست) ادوة.

تحبين)ا وا 1ن)األسا�سي) لشركة.

بكتابة) ا وا 1ني) اإلو اع) ثم) قق )

ا ضبط)  ى)ه5ئة)املحكمة)االبت ائ5ة)

   2022/1389 رقم) تحث) با ذ15ن)

بتاريخ)18)ماي)2022.
من)أجل)ا نسخة)قا ب5ان

393 P

 SOCIETE EL GRARA

SERVICES
 SARL

قرار)ا ت1ق5ع
ا غير) ا ذام) الجمع) بموت�سى)

 2022 ماي) (18 بتاريخ) املؤرخ) ا ذادي)

 شركة)ا كرار5)سيرفيس.

املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)

تورر)ما)ولي):

ا ذو1د) ت1ق5ع) صالح5ة) منح)

أح ) ألي) ا بنك5ة) ا ذمل5ات) قجم5ع)

من)ا شريكين):

أق) ا ذزيز) عب ) أم1كال) ا س5 )

غير) مل 5) مريم) أم1كال) ا س5 5)

مح قد5.

ا وا 1ن)) من) (15 ا فصل) تذ ول)

األسا�سي) لشركة.

باملحكمة) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)

ماي) (26 و1مه) با زكان) االبت ائ5ة)

رقم) (999/2022 ع د) تحت) (،2022

ا سجل)ا تجارى)19247.

394 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

 Sté BUREAU
 D’ETUDE DE PROJETS

POLYTECHNIQUES
بتاريخ) عرفي) عو ) بموت�سى)

3)مارس)2022،)تم)إقرار)ما)ولي):
ا س5 )مصطفى)عمراني) استوا ة)
ا س5 ) قت1لي) ا تس5ير) منصب) من)

طارق)عمراني)املنصب.
ا ت1ق5ع) لس5 )طارق)عمراني.

باملحكمة) تم) ا وا 1ني) اإلو اع)
ماي) (25 بتاريخ) با زكان) االبت ائ5ة)

2022،))تحت)رقم)979.
395 P

 FLEUR D’ARGANE شركة
ش.م.م.)ش.ق

تذ ول)
في) املؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
بتاريخ) قاملسجل) (،2022 أبريل) (28
2022/05/16)بأكادور،)تورر)ما)ولي):

من) زهر5) بزاز) ا س5 5) تنح5ة)
منصب)مسير)شركة)فل1ر)داركان.

سذ5 ) 5في) ا بير) ا س5 ) تذ5ين)
مسير)ج و ) لشركة.

تح5ين)ا وا 1ن)األسا�سي) لشركة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي)) (23 بتاريخ) بأكادور) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)109904.
395P مكرر

STE ERTL TRANS
       SARL A.U

)املور)ا)الجتماعي):)رقم))126))تجزئة)
املسير5)الخضرا)ء)ا ذ15)ن
ا سجل)ا تجا)ري:)35245 

شركة)عات)املسؤق 5ة)مح قد5
رأسما) ها)000 100)د)رهم

ا ذام)) الجمع) محضر) بموت�سى) (
أبريل) (11 بتاريخ) املنذو ) االستثنائي)
على) ا شركة) شركاء) اتفق) (2022

ما)ولي :

استوا ة)ا س5 )ا ك1ري) 1را  )ون)
من)منصبه)كمسير) لشركة.

تذين)ا س5 )الخ5اط)رش5 )كمسير)
 لشركة)مل )5)غير)مح قد5.

تحين)ا وا 1ن)األسا�سي) لشركة.)
بكتابة) ا وا 1ني) اإلوـــــ اع) ثم)
بت ائ5ة) اال) املحكمة) ا ضبط)  ى)
  2022 ول) بر) أ) (28 ( بتاريخ) ن) با ذ15)

رقم)1226.
396 P

FIDINFOR
BD LA LIBERTE 96

OULED TEIMA

METAUX FRERES
س.)ت)4195/)تارقدا ت

املؤرخ) ا ذرفي) ا ذو ) ( بم1جب)
ق م) تاومة،) باقالد) ( (2022 ماي) (5 في)
استوا ته) املج5 ) أه قن)عب ) ا س5 )
استوا ته) ا شركاء) قبل) كمتصرف،)
قا نهائ5ة،) ا كاملة) ا ذمة) إبراء) مع)
وبوى)ا س5 )أه قن)محم )املتصرف)
اإلدارات) إزاء) ا 1ح5 ) لشركة)
غير) مل 5) قالخص1ص5ة،) ا ذم1م5ة)

مح قد5.)
بكتابة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
االبت ائ5ة) املحكمة) ا ضبط)  ى)
 2022 ماي) (24 بتاريخ) بتارقدا ت،)

تحت)رقم)209.
397 P

STE SOUIDID CASH
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : RUE HASSAN

 2 BD ABDELKRIM EL KHATABI
IMM SOUIDID OULED TEIMA

االسا�سي) ا وا 1ن) بموت�سى)
وحمل) (،2022 أبريل) (12 في) املؤرخ)

الخصائص)ا تا 5ة):
 STE SOUIDID (: ا وا 1ني) االسم)

.CASH SARL
 OBJET : TRANSFERT
 D’ARGENT ET CHANGE -
 PAIMENT DES FACTURES -

.TRAVAUX DIVERS

ا س5 ) تذ5ين) تم) (: ا تس5ير)

ا س1ي و )م5ل1د)مسيرا) لشركة)ألجل)

غير)مسمى.

املحكمة) في) تم) ا وا 1ني) اإلو اع)

االبت ائ5ة)بتارقدا ت)تحت)رقم)201،)

تحت)ا سجل)ا تجاري)رقم)8731.

398 P

C.A CONSEIL

 Siège social : 67, RUE AL WAHDA

 AL WATANIA, LES AMICALES DES

 ,FONCTIONNAIRES

 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

SODIAS
 SARL

MODIFICATION
ا ذام) الجمع) محضر) بموت�سى)

ثم) (،2018 11) 1فمبر) في) املنذو )

بشركة تغ5يرات) اح ات) بم1جبه)

.SODIAS SARL

ح5ت)قرر)ماولي):

في) ا ت1ق5ع) صالح5ات) إعطاء)

املصرف5ة) لشركة) لس5 ) الحسابات)

بن)ا ساوح)أمين)؛

املصرف5ة) الحسابات) تتحرك)

 لشركة)با ت1ق5ع)املنفصل) لس5 )بن)

ا ساوح)ب1جمذة)أق)ا س5 )بن)ا ساوح)

أمين.

صالح5ات.)))))))))))))))

باملحكمة) ا وا 1ني) ( و اع) أال) ( ثم)

ا تجارية)باكادور)في)8)ديسمبر)2021  

تحث)رقم)107626.

399 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 SEJIK
بتاريخ) عرفي) عو ) بموت�سى)

3)مارس)2022،)تم)إقرار)ما)ولي):
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ا س5 )مصطفى)عمراني) استوا ة)
ا س5 5) قت1لي) ا تس5ير) منصب) من)

خ وجة)عاصمي)املنصب.
ا ت1ق5ع) لس5 5)خ وجة)عاصمي.

باملحكمة) تم) ا وا 1ني) اإلو اع)
ماي) (25 بتاريخ) با زكان) االبت ائ5ة)

2022،)تحت)رقم)978.      
400 P

STE WINS TRANS
 SARL

ICE 002222967000096
تذ ول)

بموت�سى)محضر)الجمع)ا ذام)غير)
ا ذادي)بتاريخ)29)أبريل)2022،))قرار)
رأسما ها) ( م) م) ا شركة)ش) مساهم1)
تذ5ين) على) امل1افوة) درهم) (100.000
ا س5 )الحسن)ا ناصري)مسيرا)ج و )

 شركة.
1000)حصة)من)حسن)عل51)) ب5ع)

الى)الحسن)ا ناصري.)))
تم)اإلو اع)ا وا 1ني)  ى)املحكمة)
ماي) (23 ( بتاريخ) بطا طان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)97/2022.
401 P

ARCHI-ELMA
SARL

ا ذام) الجمع) محضر) بموت�سى)
بتاريخ) ش.م.م) ا ــــما) أرشـــــــي)  شركة)
12)ماي)2022)قبذ )االستماع)ققراء5)
املحضر،)تورر)ما)ولي)):)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
تم)تغ5ير)املور)االجتماعي) لشركة)
مكتب) قه1) ا و وم) ا ذن1ان) من)
(- أ) -)عمار5) ا ثا ث) ا طابق) (- (17 رقم)
الجهادوة،) ا  شير5) (- اوتران) مشرقع)
الى)ا ذن1ان)الج و )ق)ه1)مكتب)رقم)
س)ب)202)-)ا طابق)ا ثاني)-)بل1ك)س)
-)أكادور)ت5كن1ب1ل)02)-)ف1 تي)-)أكادور
بكتابة) ا وا 1ني) االو اع) تم)
االبت ائ5ة) املحكمة) ا ضبط)  ى)
تحت) (2022 ماي) (31 بتاريخ) با زكان)

رقم)1021 .
 لخالصة)قا ذكر

402 P

SOUSS VOLAILLE
SARL A.U

رقم)123،)ز وةا ناظ1ر،
ا حي)ا صناعي)تاس5ال،

الجماعة)الحضرية)ا  شير5)
الجهادوة،)ا زكان

ا سجل)ا تجاري)رقم)5525)ا زكان
ا ذام) الجمع) محضر) بموت�سى)
ماي) (5 بتاريخ) املؤرخ) االستثنائي)
) شركة) ا 1ح5 ) قررا شريك) (،2022

س1س)ف1الي))ش.م).م)ش1)ماولي):
ا ذن1ان) الى) ا شركة) مور) تغ5ير)
طنجة،))) ( ز وة) ق09) (08 رقم) (: ا تالي)
تاس5ال) ا صناعي) ا حي) ا فرابي) شارع)

ا  شير5)الجهادوة.
تذ ول)ا فصل)رقم)4)من)ا وا 1ن)

االسا�سي) لشركة.
تذ ول)ا وا 1ن)األسا�سي) لشركة.

باملحكمة) ا وا 1ني) االو اع) تـم)
االبت ائ5ة)ال زكان.

403 P

STE  BAY OPTIQUE
SA.R.L A.U

 AU CAPITAL DE 100.000,00
DHS

 SIEGE SOCIAL  : IMM 12
 APPART 34 DYAR ANZA LOT

 ANZA ELOULYA TADART ANZA
AGADIR

ا شركاء) بين) بموت�سى)عو )عرفي)
تمت) (2022 مارس) (11 بتاريخ) املؤرخ)

املصادقة)على)ما)ولي):
االجتماعي) لشركة) املور) تغ5ير)
تجزء5) ا زا) دوار) (34 شوة) (12 عمار5)
ت ارت) ا ذل5ا) ا زا) ت ارت) ا ذل5ا) ا زا)
 11 رقم) محل) املور) إلى) اكادور) ا زا)
حي) (03 رقم) عمار5) ا سفلي) ا طابق)

ت ارت)ا زا)اكادور.)
تحبين)ا وا 1ن)األسا�سي) لشركة.)
بكتابة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) قق )
ا ضبط)  ى)ه5ئة)املحكمة)ا تجارية)
بتاريخ) (109766 رقم) تحث)  باكادور)

12)ماي)2022.
من)أجل)ا نسخة)قا ب5ان)

عـن)ا ـمسـ5ـر

404 P

مكتب)ا تس5ير،)االعالم5ات)قاملحاسبة

»كاجيسك31

BELID DE CONSTRUCTION

ا زياد5)في)ا رأسمال

ا ذام) الجمع) بموت�سى)

 BELID DE ا شركة)  شركاء)

املنذو ) ش.م.م) (CONSTRUCTION

بتاريخ) قاملسجل) (2022 مارس) (7 و1م)

(،RE 33221 ع د) (2022 أبريل) (21

مورها) (، درهم) (1.000.000 رأسما ها)

جرار) اقالد) الخير) قدادوة) االجتماعي)

ا ركاد5)تيز يت.)

)قرر)ا شركاء)ما)ولي):)

ا شركة) رأسمال) في) ا زياد5) (- (1

من)1000.000)درهم)إلى)3.000.000 

درهم.)

بمكتب) ا وا 1ني) امللف) إو اع) تم)

االبت ائ5ة) املحكمة) ا ضبط)  ى)

 13 بتاريخ) (158 ع د) تحت) تيز يت)

أغسطس)2022.

405 P

 SOCIETE DIMI-TRAV

 SARL 

املور)االجتماعي):)حي)ا زاقية)ا تجا 5ة)

ز وة)قاد)زام)أســـــا.)

ا سجل)ا تجاري)رقم):)2017)بكلم5م

تذ ول
بتاريخ) عرفي) عو ) بموت�سى)

 24 و1م) قاملسجل) (2022 ماي) (23

ا ذام) الجمع) عو ) تم) (2022 ماي)

DIMI-TRAV االستثنائي) شركة)

تورر املح قد5)ح5ث) املسؤق 5ة)  عات)

ما)ولي):

رأسمال) في) ا زياد5) على) املصادقة)

الى) درهم) (500.000 من) ا شركة)

2.000.000)درهم.

متك1ن) الحالي) ا شركة) رأسمال)

على) موسمة) درهم) (2.000.000 من)

100,00درهم) بو5مة) حصة) (20.000

 كل)حصة،)م1زعة)على)ا شكل)ا تالي):

(: ( محم ) ذظ5مي) ا س5 )
1.000.000)درهم،)10.000)حصة.

(: ( و1نس) ذظ5مي) ا س5 )
1.000.000)درهم،)10.000)حصة.

بتغ5ير) األسا�سي) ا وا 1ن) تح5ين)
ا فص1ل)06)ق07. 

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)2022/205.
406 P

 STE ICHWA TRANSPORT
SARL AU

1–)بـم1جب)محضر)قرار)ا شريك)
تم) (2022 ( ماي) (12 بـتـاريـخ) ا 1ح5 )

االتفاق)على)ما)ولي)):
*رفع)ا رأسمال)االجتماعي) لشركة)
 1.000.000 إلى) درهم) (100.000 من)
 900000 مبلغ) بزياد5) قع ك) درهم)
الجاري) بالحساب) بتذ1يضه) درهم)

 لشريك)ا 1ح5 .
األساس5ة) ا و1ا ين) تح وث)

 لشركة.
ا وا 1ني) اإلو اع) تم) قق ) (- (2
املحكمة) ه5ئة) ا ضبط)  ى) بكتابة)
 110072 ا تجارية)باكادور)تحت)رقم)

قع ك)بتاريخ)31)ماي)2022.
من)اجل)ا نسخة)قا ب5ان

407 P

 STE OUAZHA TRAVAUX
SARL

ا ذام) الجمع) محضر) بم1جب)
 2022 أبريل) (28 بتاريخ) ا ذادي) غير)

توررماولي):
 100.000 من) املال) رأس) زياد5)
قع ك) درهم) ( (1.500.000 الى) درهم)
عبر) درهم) (1.400.000 مبلغ) ب مج)

الحساب)الجاري) لشركاء.
ا وا 1ن) من) ق6) ا فور75) تغ5ير)

األسا�سي) لشركة.
ا شركة) :تلتزم) ا بنكي) ا ت1ق5ع)
عب ) ا 1ح5 ) لس5 ا 1ردي) با ت1ق5ع)

ا ذزيز.
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تح وت)ا وا 1ن)األسا�سي) لشركةـ

بكتابة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) قق )

بأكادور) ا تجارية) باملحكمة) ا ضبط)

رقم) تحت) (2022 ( ماي) ( (26 بتاريخ)

.110026

408 P

 SOCIETE FIDUCIAIRE JENANE S.A.R.L AU

.N° 206 RESIDENCE SAHARA GUELMIM

STE  SW PROJET
 SARL 

ا ذام) الجمع) بناء)على)محضر) (- (I

االستثنائي)بتاريخ)19)ماي)2022)تورر)

ماولي):

من) ا شركة) رأسمال) من) ا رفع)

100.000)درهم)الى)500.000)درهم.

ا وا 1ن) من) ق6) (5 ا بن ون) تغ5ير)

األسا�سي) لشركة.

تذ5ين)ا س5 )عب ا ذزيز)ا ناصري)

مسيرا) لشركة)مل 5)غير)مح قد5.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (-II

ماي) (25 بتاريخ) با زكان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)984. 

409 P

شركة  ASAT  .ش.م 
رأسما ها)):)10.000.000)درهم

املور)اإلجتماعي):)إقامة)املنزه)3)بل1ك)

ا طابق)2)ا شوة)207)شارع)الجيش)

امللكي)اكادور

ت1س5ع)نشاط)ا شركة
بموت�سى)عو )عرفي) لجمع)ا ذام)

(،2022 أبريل) (28 و1م) ا ذادي) ا غير)

قرر)املجلس)االداري)ماولي)):

إلى)) ا شركة) نشاط) ت1س5ع) )تم)

. MAREYAGE(تجهيز)األسماك:

ا نظام) 2من) ا فصل) تذ ول)

األسا�سي) لشركة.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

(،1681 رقم) تحت) بأكادور) ا تجارية)

بتاريخ))23)ماي)2022.

410 P

 NOUR شركة
 INTERNATIONAL

 «TRANSPORT SARL
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5

رأسما ها)100.000)درهم

 مورها)اإلجتماعي)):)رقم)76،)بل1ك)ك،

حي)ا ه ى،)أكادور)

ت1س5ع)ا نشاط)اإلجتماعي) لشركة

ا ذام) محضرالجمع) بموت�سى)

بتاريخ املنذو )  اإلستثنائي) لشركة)

12)ماي)2022)تورر)ماولي)):

ت1س5ع)ا نشاط)اإلجتماعي) لشركة.

اإلجتماعي) ا نشاط) ت1س5ع) تم)

ا نشاطين) بإضافة) قع ك)  لشركة)

ا تا 5ين.

 مواقل)أق)قس5ط)في)مجال)اإلستيراد

قا تص ور.

املتاجر5.

تح وث)ا وا 1ن)األسا�سي) لشركة.

تبذا)ملا)سبق)قرر)ا شركاء)تح وث)

قع ك) األسا�سي) لشركة،) ا وا 1ن)

ا وا 1 5ة)  ى) املتطلبات)  تلب5ة)

املحكمة)ا تجارية)بأكادور.

تم)اإلو اع)ا وا 1ني)  ى)املحكمة)

ماي) (25 بتاريخ) بأكادور) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)110019.
 لخالصة)ا ب5ان

ا ـمـسـ5ـــر5)ا ـ1حـ5ـ 5

411 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 BEN COOK
بتاريخ عرفي) عو )  بموت�سى)

 11)ماي)2022،)تم)إقرار)ما)ولي):

ا رئي�سي) ا نشاط) تغ5ير) (

الى) (>RESTAURANT(< من)  لشركة)

(.>EPICERIE/IMPORT EXPORT<

بن) قا ت1ق5ع) لس5 5) ا تس5ير)

سالمة)شم�سي.)

تم) ا وا 1ني) اإلو اع) (
بتاريخ) ألكادور) ا تجارية) باملحكمة)
 110011 رقم) تحت) (2022 ماي) (25

ر.س.ت)41383. 
412 P

 SOCIETE TWADA LKHIR
SERVICE

 Société à Responsabilité Limitée
associé unique

Au Capital de 100.000,00 Dhs
 Siège(Social(est(fixé((:(ROUTE

 NATIONAL N° 01 DOUAR
 TAGANT GUELMIM

ICE  : 002609061000051
تذ والت)قا 1 5ة

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
املنذو )بمور)ا شركة)بتاريخ)19)ماي)
2022)،)قرر)ا شريك)ا 1ح5 )ما)ولي):

تغ5ير)االسم)ا تجاري) لشركة.
إضافة)أنشطة)ج و 5) لشركة.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) كلم5م) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)202/2022.
413 P

C.A CONSEIL
 Siège social  : 97, 1ER ETAGE, AVENUE

 ,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA
 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55

E-mail  : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

 SOCIETE KHIDMA  
AGADIR SERVICE SARL AU

MODIFICATION
ا ذام) الجمع) محضر) بموت�سى)
ثم) (2021 25) 1فمبر) في) املنذو )
(» بشركة) تغ5يرات) اح ات) بم1جبه)
 KHIDMA AGADIR SERVICE «
SARL))شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)
ح5ت) درهم) (100  000.00 رأسما ها)

قرر)ماولي)):
 LE C إلى) ا شركة) تسم5ة) تغ5ير)

 .DOME
ا زياد5)في)ا نشاط)االجتماعي)إلى):)

ت1طين)ا شركات.

تح5ين)ا وا 1ن)األسا�سي) لشركة)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)باكادور)في)11) 1فمبر)2021 

تحث)رقم)107215.  
414 P

شركة KELSAcom – ش.م.م 
املور)االجتماعي)):)رقم)27)بل1ك)4)حي)

مبارك)قعمر)اوت)مل1ل
رقم)ا سجل)ا تجاري))):10383 

ا زكان
 قررت)الجمذ5ة)ا ذامة)االستثنائ5ة
املنذو 5)بتاريخ)21)ماي)2022)ماولي)):)
ا ذائلي) لشريك االسم)  استب ال)
(- ب1الحنا) (: ا س5 ) ا 1ح5 )
اجامع (: ( باسم) (BOULHANNA

.OUJAMAA
تح5ين)ا وا 1ن)األسا�سي) لشركة.
 اإلو اع)ا وا 1ني):)تم)  ى)املحكمة
ماي) (31 بتاريخ) با زكان) االبت ائ5ة)

2022،)تحت)رقم)1030.
415 P

«DIMA SFA SARL شــركة
)شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)

)درهم)100.000)رأسمـــا ها
مورها)االجتماعي)):)ا وطذة)رقم)

4887،)ا شطر)ا ثا ث،
)ا حي)املحم ي،)أكادور
تأسيس)فرع) لشركة
تذ5ين)م ور) لفرع

ا ذام) الجمع) محضر) بموت�سى)
االستثنائي) لشركة)املنذو )بتاريخ)25 

أبريل)2022)تورر)ماولي)):)
I()تأسيس)فرع) لشركة.

ج و ) لشركة) فرع) تأسيس) تم)
با ذن1ان)اآلتي)):)

 رقم)2،)عمار5)22،)إقامة)ا تضامن
)أكادور.)

II()تذ5ين)م ور) لفرع.
تم)تذ5ين)ا س5 )م1د ين)عب )هللا)
كم ور) لفرع)قع ك)مل 5)غير)مح قد5.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بأكادور)بتاريخ)30)ماي)2022 

تحت)رقم)110054.
 لخالصة)ا ب5ان

416 P
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 « STEAM NEGOCE « شركـة

ش.م.م
بشريك)قح5 )

ا راسمال)100.000,00)درهم

املور)االجتماعي)):)املحل)رقم)1،)

تجزئة)ا 1ح 5)بل1ك)ج)رقم)80 

ا ذ15ن

فتح)قكا ة)ج و 5
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)

بتاريخ)21)فبراور)2022،)تورر)ما)ولي)):

فتح)قكا ة)ج و 5)با ذن1ان)املشار)

ا 5ه)اسفله)):

املحل)رقم)21-1ب)شارع)جابر)بن)

ح5ان)ا  شير5)الجهادوة.

 EL“ ا تجارية) ا ذالمة) اضافة)

HERRI”) ل1كا ة)الج و 5)استنادا)إلى)

طرف) من) املسلمة) ا سلب5ة) ا شهاد5)

ا صناع5ة) املغربي) لملك5ة) املكتب)

 2022 فبراور) (18 بتاريخ) قا تجارية)

تحت)رقم)):)2484005.

و1سف) زكم1ني) ا س5 ) تذ5ين)

مسيرا) ل1كا ة)مل 5)غير)مح قد5.

)تم)اإلو اع)ا وا 1ني)  ى)املحكمة)

ماي) (13 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم))1346/2022.

417 P

AGAFONTE
 بموت�سى)ا ذو1د)امل1قذة،)محضر

قا وا 1ن) االستثنائي) ا ذام) الجمع)

أبريل (29 بتاريخ) املتج د)  االسا�سي)

 AGAFONTE(2022)قرر)شركاء)شركة

SARL)ما)ولي)):

اعالن)قفا5)ا س5 )عمر)منير)مسير)

مساهم)في)ا شركة.

منير) ا س5 )رض1ان) امل1افوة)على)

ممثال)قا 1 5ا) 1رثة)ا س5 )عمر)منير)

أكادور) في) قفوا) لذو )امل1ثق)ا صادر)

ا س5 ) أمام) (2021 فبراور) (11 بتاريخ)

امل1ثق)عب )هللا)أقغزيف.

عمل5ات) استمرارية) على) امل1افوة)

ا شركة.

منير،) رض1ان) ا س5 ) تذ5ين)

ا 1طن5ة) ا تذريف) الحامل) بطاقة)

منير) خل5ل) قا س5 ) (IB26556 رقم)

ا 1طن5ة) ا تذريف) الحامل) بطاقة)

IB28612،)مسيري)ا شركة)مل 5) رقم)

غير)مح قد5.)

تم)اإلو اع)ا وا 1ني)  ى)املحكمة)

 2022 ماي) (25 في) بأكادور) ا تجارية)

تحت)رقم)110018.

418 P

THE CASTLE

SARL

بموت�سى)ا ذو1د)امل1قذة،)محضر)

قا وا 1ن) االستثنائي) ا ذام) الجمع)

أبريل) (29 بتاريخ) املتج د) االسا�سي)

 THE شركة) شركاء) قرر) (2022

CASTLE SARL)ما)ولي)):

اعالن)قفا5)ا س5 )عمر)منير)مسير)

مساهم)في)ا شركة.

منير) ا س5 )رض1ان) امل1افوة)على)

ممثال)قا 1 5ا) 1رثة)ا س5 )عمر)منير)

أكادور) في) قفوا) لذو )امل1ثق)ا صادر)

ا س5 ) أمام) (2021 فبراور) (11 بتاريخ)

امل1ثق)عب )هللا)أقغزيف).

عمل5ات) استمرارية) على) امل1افوة)

ا شركة.

منير،) رض1ان) ا س5 ) تذ5ين)

ا 1طن5ة) ا تذريف) الحامل) بطاقة)

منير) خل5ل) قا س5 ) (IB26556 رقم)

ا 1طن5ة) ا تذريف) الحامل) بطاقة)

IB28612،)مسيري)ا شركة)مل 5) رقم)

غير)مح قد5.)

تم)اإلو اع)ا وا 1ني)  ى)املحكمة)

 2022 ماي) (25 في) بإ زكان) االبت ائ5ة)

تحت)رقم)983.

419 P

التسيير الحر 
لفندق ومقهى امنو 

بتاريخ) عرقي) عو )  بموت�سى)
15)أبريل)2022)تورر)ما)ولي)):)

منح)ا تس5ير)الحر)من)طرف)ا س5 )
ا س5 ) محم ) فائ 5) ب1لحسان)
ا تجاري) علي) ألصل) ب1لحسان)
املسجل) قاملوهى) با فن ق) املتذلق)
با سجل)ا تجاري) لمحكمة)ا تجارية)
قا كائن) (12110 رقم) تحت) باكادور)
 29 شارع) املنص1ر) يذو1ب) بز وة)

فبراور)تا برجت)اكادور.
420 P

STE AYOUB.MED TRAVAUX
تأسيس)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)شريك)قح5 
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 مارس) (10
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

مح قد5)باملميزات)ا تا 5ة):
 AYOUB.MED((:((تسم5ة)ا شركة

.TRAVAUX
)اشغال) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

مختلفة)اق)ا بناء.
جمذ5ة) (: االجتماعي)) املور) عن1ان)
املذ وات) اقرأ) م رسة) قرب) ا سالمة)

تارقدا ت.
 500.000 (: مبلغ)رأسمال)ا شركة)

درهم))خمسمائة)ا ف)درهم(.
ا س5 ) من) كل) ا شركة) يسير)
صالح) اوت) قا س5 ) محم ) ب1قس5م)

او1ب.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ابريل) (8 بتاريخ) بتارقدا ت) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)477.
421 P

Ste 2HM FRUIT S.A.R.L
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5
بتاريخ عرفي) عو )  بموت�سى)
شركة) تأسيس) تم) (2022 ماي) (19  

عات)املسؤق 5ة)املح قد5)ا تا 5ة):

 Ste 2HM FRUIT (: ا تسم5ة)
.S.A.R.L

ا ه ف):)تص ور)قاستيراد)الخضر)
قا ف1اكه.

اعمال)مختلفة.
تص ور)قاستيراد.

اركا ة) تجزء5) (: االجتماعي) املور)
بل1ك)س)رقم)49)اوت)مل1ل.

تاريخ) من) ابت ءا) سنة) (99 (: امل 5)
ا تأسيس.

ا شركاء):
م1الي)هشام)ا ذالقي)500)حصة.)

حم5 )م اد))500)حصة.
درهم) (100.000  : ا رأسمال)
موسم)إلى)1000)حصة)من)فئة)100 

درهم.))
ا تس5ير):)تسير)ا شركة)من)طرف)
ا س5 )م1الي)هشام)ا ذالقي)قا س5 )

حم5 )م اد.
فاتح) من) تبت ئ) (: املا 5ة) ا سنة)
كل) من) دجنبر) (31 في) قتنتهي) وناور)

سنة.
اإلرباح) من) (5% تخصم) (: األرباح)

 تك1ين)االحت5اط)ا وا 1ني.
االو اع) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)
ا وا 1ني)باملحكمة)االبت ائ5ة)با زكان)
و1 15) فاتح) بتاريخ) رقم1038) تحت)

.2022
422 P

 VIENNE OPTIC شركة
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5

)شريك)قاح 
مورها)االجتماعي)رقم)118)شارع)
الحسن)األقل)حي)ا  اخلة)،)أكادور

تأســـيــس
ب) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى) ()I
أسست) بأكادور) (2022 مارس) (30
مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)

بشريك)قاح .)
 VIENNE شركة) (: ا تسم5ة)

.OPTIC
ا ه ف)أخصائي) ظارات.

118)شارع) رقم) (: االجتماعي) املور)
الحسن)األقل)حي)ا  اخلة،)أكادور.)
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ا تو55 ) تاريخ) 99)سنة)من) (: امل 5)
في)ا سجل)ا تجاري.

100.000)درهم)م1زع) (: ا رأسمال)
على)1000)حصة)بمو ار)100)درهم)

 لحصة)م1زعة)كا تالي):
ا 1ح5 ) حصة) لشريك) (1000

اآلنسة)ا بحاجي)منى.)
اآلنسة) تذ5ين) تم) (: ا تس5ير)
بنصالح)نسرين)مسير5) لشركة)قا تي)

قبلت)املهمة)مل 5)غير)مح د5.
با سجل) مسجلة) ا شركة) ()II
بأكادور) ا تجارية) باملحكمة) ا تجاري)
رقم) تحت) (2022 ماي) (27 بتاريخ)
51547،)قتم)اإلو اع)ا وا 1ني)بنفس)
رقم) تحت) ا تاريخ) قبنفس) املحكمة)

.110041
الستخراج)قا ذكر

اآلنسة)بنصالح)نسرين

423 P

STE UNIVERS AIT SALAH 
  sarl

رأس)ما ها)100.000)درهم
املور)اإلجتماعي)):)شارع)ا 1ح 5)

حي)الحرش)مجمع)A)رقم)433)أوت)
مل1ل.

)تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

)بموت�سى)عو )عرفي)مؤرخ)بتاريخ)
6)ابريل)2022)م،)تم)إح اث)ا وا 1ن)
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
املح قد5)من)طرف)امل1قذين) لذو ،)

خصائصها)كا تالي)):
 STE UNIVERS AIT (: ا تسم5ة)

.SALAH
ا 1ح 5) شارع) (: اإلجتماعي) املور)
اوت) (433 رقم) (A مجمع) الحرش) حي)

مل1ل.
ا ه ف)اإلجتماعي)):

قا شاحنات) ا س5ارات) تجار5)
املستذملة.

(: ( في) ح د) ا شركة) مال) رأس) (
 1000 على) مجزء) درهم) (100.000
درهم) لحصة) (100 فئة) من) حصة)

ا 1اح 5)كلها)مكتتبة)كا تالي)):

 750 (: ( صالح) أوت) رش5 ) ا س5 )
حصة،)أي)75.000)درهم.

ا س5 )أم5نة) زقز)):)250)حصة)،)
أي)25.000)درهم.

 املجم1ع)1000)حصة)أي)100.000
درهم.

أوت) رش5 ) ا س5 ) عين) ا تس5ير)
صالح)مسيرا)قح5 ا) لشركة)مل 5)غير)

مح قد5.
ا سنة)املا 5ـــــــة)):)من)فاتح)وناور)إلى)

31)ديسمبر).
امل 5)):)99)سنة.

ا وا 1ني)  ى) اإلو اع) تم) ق ) (- (2
بتاريخ) با زكــــــان) اإلبت ائ5ة) املحكمة)
 -  896 رقم) تحت) م) (2022 ماي) (12

ا سجل)ا تجاري)رقم)):)26111.
424 P

مكتب)اقدوك1 طا)ش.م.م
CABINET AUDICOMPTA

 COMPTOIR DES
 REVETEMENTS CODERE

S.A.R.L.AU
تـــأسـيــس

بتاريخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
شركة) تأسيس) تم) (2022 ماي) (10
ا شريك) عات) املسؤق 5ة) مح قد5)

ا 1ح5 )صفاتها)كما)ولي):)
 COMPTOIR DES (: ا تسم5ة)
 REVETEMENTS CODERE

 S.A.R.L.AU
ا ه ف):)أن)ا شركة)ته ف)أساسا)

إلى):)
ا طالء) لبناوات) أشغال)

قا تزوينات.
املنتجات،) 1ازم،) جم5ع) ت1زيع)
ا تجهيزات) قجم5ع) م1اد) ت1ابع،)

الخاصة)با طالء)قا صباغة.
ق 1ازم) الج ران،) األ 1اح،) تغط5ة)

ا  وك1رات
إع اد)أشغال)ا صباغة)قا صباغة)

اإلوك1 1ج5ة.
قاألرض5ات) الج ران) قرق)

قا ذشب)االصطناعي.
م1اد) لجم5ع) با توس5ط) ا ب5ع)

ا بناء)أق)ا بضائع)ك5فما)كان) 1عها.

ا تص ور،) (، االستيراد) ا ت1زيع،)

بالجملة،) صف) ا ب5ع) ا شراء،)

قا توس5ط) لصباغة) الجملة،)

قامل1اد) أ 1اع) قجم5ع) ا بناء) قم1اد)

ا ك5م5ائ5ة.

املتذلوة) ا ذمل5ات) قعم1ما)جم5ع)

األنشطة) قكل) املذك1ر5) باألنشطة)

شأ ه) من) طابع) عات) أق) املتشابهة)

االجتماعي) ا ه ف) قتنم5ة) ت1س5ع)

 لشركة.
ز وة) (15 رقم) (: االجتماعي) املور)

تاس5ال،) ا صناعي) ا حي) (- سبتة)

ا  شير5)الجهادوة.

ا رأسمال):)ح د)رأسمال)ا شركة)

 900 ل) موسمة) درهم) (90.000 في)

منس1بة) درهم) (100 بو5مة) حصة)

با كامل) لس5 )أساكتي)احم .

تاريخ) من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)

ا تسج5ل)با سجل)ا تجاري)باستثناء)

حا ة)ا تم و )أق)ا فسخ)املسبق

إلى) وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)

31)ديسمبر)من)كل)سنة.)

احم ) ا س5 ) تذ5ين) تم) (: ا تس5ير)

مل 5) قح5 ) لشركة) كمسير) أساكتي)

غير)مح د5.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (25 بتاريخ) با زكان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)988.
) الستخالص)قا ب5ان

)املسير)

425 P

شركـة اميڴرو 
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5)

رأسما ها)100.000)درهم

املور)االجتماعي)):)حي)اساكا)بل1ك)أ)
رقم)242)تك15ين)اكادور)

املسجل) ا ذرفي) ا ذو ) بموت�سى)

 2021 سبتمبر) (27 بتاريخ) باكادور)

قا ذي)ترتب)عنه)ما)ولي)):

تصف5ة)مسبوة) شركة)ام5ڴرق.

مور)ا تصف5ة)):)حي)اساكا)بل1ك)أ)
رقم)242)تك15ين)اكادور.

تذ5ين)ا س5 )كريم)باها)كمصف.

باملحكمة) (: ا وا 1ني) اإلو اع) (
 107450 ا تجارية)باكادور)تحت)رقم)

بتاريخ)30) 1فمبر)2021.
426 P

شركـة ساموتي 
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5)

رأسما ها)100.000)درهم
املور)االجتماعي)):)حي)اقشاح)شارع)
م1الي)علي)ا شريف)تراست)ا زكان)

اوت)مل1ل)
املسجل) ا ذرفي) ا ذو ) بموت�سى)
با زكان)بتاريخ)10)ماي)2022،)قا ذي)

ترتب)عنه)ما)ولي)):)
تصف5ة)مسبوة) شركة)سام1تي.

)مور)ا تصف5ة)):)حي)اقشاح)شارع)
ا زكان) تراست) ا شريف) علي) م1الي)

اوت)مل1ل.
ا بركي) ا س5 5) ط5فة) تذ5ين)

كمصف.)
باملحكمة) (: ا وا 1ني) اإلو اع)
 977 رقم) تحت) با زكان) االبت ائ5ة)

بتاريخ)24)ماي)2022.
427 P

STE LS COURAGE MAROC
SUCCURSALE

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5
تاسيس)شركة

 10 في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
وناور) (3 في) قاملسجل) (،2021  1 بر)
ا شركة) تاسست) با رباط،) (2022

الخصائص)ا تا 5ة):
ا شكل):)فرع) شركة)عات)مسؤق 5ة)

.STE LS COURTAGE(5مح قد
ا ه ف)االجتماعي):)مركز)االتصال)
تكن1 1ج5ا) لخ مات)  الستغاثة)

املذل1مات.
راسمال)ا شركة):)00.00)درهم.

 LEROY THIERRY( 5املسير):)ا س
.DIDIER

الى) وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)
31)ديسمبر)من)كل)سنة)ماع ا)ا سنة)

االقلى)تبت ئ)من)تاريخ)ا تسج5ل.
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56)شارع) اقامة) (: املور)االجتماعي)

ا طابق) (8 رقم) شوة) ا ذ5ا�سي،) جبل)

ا ثاني،)اك ال)ا رباط.

ا تجاري) با سجل) ا تو55 ) رقم)

باملحكمة)ا تجارية)با رباط)158823.

428 P

STE APPILAB

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5

بشريك)قح5 

في) مؤرخ) عرفي) عو )  بموت�سى)

7)مارس)2022،)قاملسجل)في)4)ابريل))

ا شركة) تاسست) با رباط،) (2022

عات)الخصائص)ا تا 5ة):

مسؤق 5ة) عات) شركة) (: ا شكل)

مح قد5)بشريك)قح5 .

تكن1 1ج5ا) ( (: االجتماعي) ا ه ف)

مصمم() محلل،) (مبرمج،) املذل1مات)

لخ مات) االتصال) الستغاثة) مركز)

تكن1 1ج5ا)املذل1مات.

 100.000 (: ا شركة) راسمال)

حصة) (1000 الى) موسمة) درهم،)

100)درهم) لحصة) اجتماع5ة)بو5مة)

م1زعة)كما)ولي):

 1000 .... APPILAB SARL(شركة

حصة.

من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)

ا تاسيس)ا نهائي.

الى) وناور) فاتح) من) (: املا 5ة) ا سنة)

31)ديسمبر)من)كل)سنة)ماع ا)ا سنة)

االقلى)تبت ئ)من)تاريخ)ا تسج5ل.

30)شوة) اقامة) (: االجتماعي) املور)

ا 1ك5لي) احم ) م1الي) ز وة) (8 رقم)

حسان)ا رباط.

ا تجاري) با سجل) ا تو55 ) رقم)

باملحكمة)ا تجارية)با رباط)160443.

429 P

MAITRE SI MOHAMMED BAINA

NOTAIRE

STE FONINVESZ
ش.م.م.ش.ق.

مورها)االجتماعي):)عمار5)30،)دار)
8)ز وة)م1الي)احم ) 1ك5لي)حسان)

ا رباط
تاسيس)شركة

محرر) رسمي) عو ) بموت�سى)
باونة) محم ) �سي) االستاع) طرف) من)
تاسيس) تم) (،2022 أبريل) (24 بتاريخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)

بامل1اصفات)ا تا 5ة):
.FONINVESZ(ا تسم5ة):)شركة

عات) شركة) (: ا وا 1 5ة) ا صفة)
مسؤق 5ة)مح قد5)بشريك)قح5 .

تنظ5م) مطذم) (: ا تجاري) ا نشاط)
استيراد) املطاعم) قاع اد) الحفالت)

قتص ور.
(،30 ا ذمار5) (: االجتماعي) املور)
احم ) 1ك5لي) م1الي) ز وة) (8 ا  ار)

حسان)ا رباط.
ا شركة) م 5) تح و ) تم) (: امل 5)
99)سنة)من)تاريخ)تسج5لها)في) خالل)

ا سجل)ا تجاري.
ا شركاء):)ا س5 )أنس)امزيان.

ا تس5ير):)تس5ير)ا شركة)من)طرف)
غير) مل 5) قع ك) امزيان) أنس) ا س5 )

مح قد5.
ا وا 1ني) لشركة)  ى) تم)االو اع)
ا تجارية) باملحكمة) ا ضبط) كتابة)
(،2022 و1 15) فاتح) بتاريخ) با رباط)
تحت)رقم)125128،)ا سجل)ا تجاري)

رقم)160671.
430 P

MAITRE SI MOHAMMED BAINA

NOTAIRE

DUO FONCIAMEZ
شركة)عات)مسؤقاوة)مح قد5

بشريك)قح5 
مورها)االجتماعي):)عمار5)30،)دار)
8)ز وة)م1الي)احم ) 1ك5لي)حسان)

ا رباط
تاسيس)شركة

محرر) رسمي) عو ) بموت�سى)
باونة) محم ) �سي) االستاع) طرف) من)
تاسيس) تم) (،2022 أبريل) (24 بتاريخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)

بامل1اصفات)ا تا 5ة):

شركة) (: ا تسم5ة)
.DUOFONCIAMEZ

عات) شركة) (: ا وا 1 5ة) ا صفة)
مسؤق 5ة)مح قد5)بشريك)قح5 .

تنظ5م) مطذم) (: ا تجاري) ا نشاط)
استيراد) املطاعم) قاع اد) الحفالت)

قتص ور.
(،30 ا ذمار5) (: االجتماعي) املور)
احم ) 1ك5لي) م1الي) ز وة) (8 ا  ار)

حسان)ا رباط.
ا شركة) م 5) تح و ) تم) (: امل 5)
99)سنة)من)تاريخ)تسج5لها)في) خالل)

ا سجل)ا تجاري.
ا شركاء):)ا س5 )أنس)امزيان.

ا تس5ير):)تس5ير)ا شركة)من)طرف)
غير) مل 5) قع ك) امزيان) أنس) ا س5 )

مح قد5.
ا وا 1ني) لشركة)  ى) تم)االو اع)
ا تجارية) باملحكمة) ا ضبط) كتابة)
(،2022 و1 15) فاتح) بتاريخ) با رباط)
تحت)رقم)125127،)ا سجل)ا تجاري)

رقم)160669.
431 P

ESSAYDI BOVINS
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
بتاريخ) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
12)أبرل)2022)بتيز يت)ق )تم)تأسيس)
قا تي) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)

تحمل)الخصائص)ا تا 5ة):
 STE ESSAYDI (: ا تسم5ة)

.BOVINS
استيراد) (: االجتماعي) ا ه ف)

امل1ا�سي.
 100.000 (: ا شركة) رأسمال)

درهم.
ا س5 ي)ريان):)50.000.00)درهم.

 50.000.000 (: وامنة) ا زاه ي)
درهم.

س1ق) مركز) (: االجتماعي) املور)
ب1نذمان)-)تيز يت.

تم)تذ5ين)ا س5 ي)ريان) (: ا تس5ير)
كمسير) لشركة)مل 5)غير)مح قد5.

إو اع) تم) (: ا وا 1ني) اإلو اع)
ا وا 1ني)بمكتب)ا ضبط)  ى) امللف)
بتاريخ بتيز يت) االبت ائ5ة)  املحكمة)

 12)ماي)2022)تحت)رقم)/)155.
432 P

 BELKAHIA ET FILS DE
 CONSTRUCTION

 SARL AU
تأسيس)شركة

قضع) ماي2022) (10 بتاريخ) تم)
باملميزات) منظم) شركة) قا 1ن)

ا تا 5ة:
 BELKAHIA ET FILS(((((:ا تسم5ة
 DE CONSTRUCTION SARL AU
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5)عات)

مساهم)قاح .
عات) شركة) ( ا وا 1ني:) ا شكل)
مساهم) عات) املح قد5) املسؤق 5ة)

قاح .
ا ه ف:)))))))

))تاجر)م1اد)ا بناء)بالجملة.
شارع) (67 رقم) االجتماعي:) املور) (
ا ثاني)شوة) ا طابق) ا ذهبي) املنص1ر)

رقم)10)مراكش)).)
ا رأسمال)االجتماعي:)ح د)في)مبلغ)
 1000 إلى) موسمة) درهم) (100000
م1زعة) درهم) (100 فئة) من) حصة)

(((((((( ( ( كاآلتي):)
  1000 بلكاه5ة) هللا) عب ) -ا س5 )

حصة.)))))
غير) مل 5) ا شركة) تسير) (: اإلدار5)
هللا) عب ) ا س5 ) طرف) من) مح قد5)

بلكاه5ة.
من) تبت ئ) ( (: االجتماع5ة) ا سنة)

فاتح)وناورإلى)غاوة)31)ديسمبر.
ابت اء) 99)سنة) في) :)ح دت) امل 5)

من)تاريخ)تأسيس)ا شركة.)
ا وا 1ني)  ى) اإلو اع) تم)
بتاريخ) بمراكش) ا تجارية) املحكمة)
 136264 رقم) تحت) ماي2022) (31
قسجلت)ا شركة)في)ا سجل)ا تجاري)

بمراكش)تحت)رقم125923.
433 P
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 STE KS EVENT
 SARL AU

))تم)بتاريخ))10ماي)2022)اجتماع)

ا نوط) بم1جبه) ح د) استثنائي) عام)

ا تا 5ة:)

تغ5ير)االسم)ا وا 1ني) لشركة)من

 NOUR الى) ( ( (KS EVENT SARL AU

  .AND SAOND SARL AU

ا وا 1ني)  ى) اإلو اع) تم) قق )

 23 مراكش) في) ( ا تجارية) املحكمة)

ماي2022)تحت)رقم))135999.

434 P

 STE  ICE LADY
  SARL

فبراور2022  (28 بتاريخ) تم) ( (

بم1جبه) استثنائي)ح د) عام) اجتماع)

ا نوط)ا تا 5ة:)

ا رئي�سي) لشركة) املور) -1) ول)

ا كائن)سابوا))با شرف)ج1هر5)ا نخ5ل)

إلى) مراكش) (1 رقم) ا شوة) (E ا ذمار5)

 13 رقم) املكتب) ( الج و :) ا ذن1ان)

ا طابق)األقل)ا ذمار5)ستافرقال)طريق)

4)دمم)املخ5م)ا ذسكري)كليز)مراكش.

ا وا 1ني)  ى) اإلو اع) تم) قق ) (2-

 20 مراكش) في) ( ا تجارية) املحكمة)

أبريل2022)تحت)رقم))134971.

435 P

 STE  BRAKETT

 ACCESSOIRES
  SARL 

))تم)بتاريخ)4)مارس2022)اجتماع)

ا نوط) بم1جبه) ح د) استثنائي) عام)

ا تا 5ة:)

إلى) االجتماعي) ا ه ف) ت1س5ع) (1-

ا ذنصر)ا تالي:)

)-ب5ع)مستحضرات)ا تجم5ل.

 تصبح)األنشطة)على)ا نح1)ا تالي:

اإلكسس1ارات) منتجات) -ب5ع)

قا ه اوا) الحرف5ة) قغير) الحرف5ة)

قامل1اد) ا بالست5ك) )من) ا تذكارية)

األخرى(.

الجاهز5) املالبس) -متجر) ب5ع)
املصن1عة) الجاهز5) )املالبس)  ألفراد)

و قًيا)قغير)املصن1عة)و قًيا(.
-تاجر)في)االستيراد)قا تص ور.

-ب5ع)مستحضرات)ا تجم5ل.
ا وا 1ني)  ى) اإلو اع) تم) قق ) (2-
 23 مراكش) في) ( ا تجارية) املحكمة)

مارس2022)تحت)رقم))134147.
436 P

 Ste ELSO INVESTING
SARL

تم)بتاريخ)18)مارس2022)اجتماع)
ا نواط) بم1جبه) ح د) استثنائي) عام)

اآلت5ة:
-أقال-)))قام)ا س5 ))زياد)سل5م)بب5ع)

160)حصة) لس5 )محم )مزيغ.
بب5ع) الحرام) امله ي) ( ا س5 ) قام)
مزيغ. محم ) حصة) لس5 ) (170
على) الحصص) ترتيب) وصبح) قبا تالي)

ا شكل)ا تالي:
340)حصة) لس5 )زياد)سل5م.

330)حصة) لس5 )امله ي)الحرام.)
330)حصة) لس5 )محم )مزيغ.

-)تا 5ا)–)ت1س5ع)ا ه ف)االجتماعي)
إلى)ا ذناصر)ا تا 5ة):

قت1زيع) قتص ور) -استيراد)
قمنتجات) ا تجم5ل) مستحضرات)
قاملب5 ات) ا شخص5ة) ا نظافة)

الح15ية.
قتس1يق) قت1زيع) -استيراد)

املكمالت)ا غذائ5ة.
ثا ثا)) تصبح)األنشطة)على)ا نح1)

ا تالي:
ا كالب)قا وطط) -استيراد)اعالف)

قالخ15ل.
-استغالل)االمت5ازات.

قت1زيع) قتص ور) -استيراد)
قمنتجات) ا تجم5ل) مستحضرات)
قاملب5 ات) ا شخص5ة) ا نظافة)

الح15ية.
قتس1يق) قت1زيع) -استيراد)

املكمالت)ا غذائ5ة.
امله ي) ا س5 ) –استوا ة) ثا ثا) (-
ثاني) كمسير) منصبه) من) ( الحرام)

 لشركة.

ووبل)الجمع)ا ذام)استوا ته.
سل5م) زياد) ا س5 ) رابذا–تذ5ين) (-

كمسير)قح5 ) لشركة.
تذ5ينه) سل5م) زياد) ا س5 ) ووبل)

الج و .
ا شركة:) امضاء) تغ5ير) -خامسا–)
ا 1ح5 ) باإلمضاء) ا شركة) ستلزم)

ا س5 )زياد)سل5م.
املحكمة) في) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 2022 أبريل) (8 مراكش) في) ا تجارية)

تحت)ع د)134623.
437 P

SOCIETE ALMAS BATISSE
SARL AU

(،2021 فاتح) 1فمبر) ( بتاريخ) تم)
بم1جبه) استثنائي)ح د) عام) اجتماع)

ا نواط)اآلت5ة):
أقال):)تصف5ة)ا شركة)بتاريخ)فاتح)

 1فمبر)2021.
عب ) ا س5 ) عمة) ابراء) (: ثا 5ا) (
ا رزاق)أب1)عثمان)دق)جنس5ة)مغرب5ة)
رقم) ا 1طن5ة) الحامل) لبطاقة)

E36947)كمحلل) لشركة.)
ا شركة) على) ا تشط5ب) (: ثا ثا)

بتاريخ)فاتح) 1فمبر)2021.
 21 و1م) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية) املحكمة) )  ى) (2021 وناور)

بمراكش)تحت)رقم))132023.
438 P

 JPS CONSEIL &
DEVELOPPEMENT

    SARL AU
 2021 أكت1بر) (18 بتاريخ) تم)
بم1جبه) استثنائي)ح د) عام) اجتماع)

ا نواط)اآلت5ة:
 18 بتاريخ) ا شركة) تصف5ة) أقال:)

أكت1بر)2021.
 SERGE ا س5 ) عمة) ابراء) ثا 5ا:) (
جنس5ة) دق) ( (PIERRE LAMBERTI
رقم)))))))))))) ا سفر) لج1از) الحامل) فرنس5ة)

14DR47380))كمحلل) لشركة.)
ا شركة) عل) ا تشط5ب) (: ثا ثا)

بتاريخ)18)أكت1بر)2021. 

فبراور) (8 و1م) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ا تجارية) املحكمة) 2022)  ى)

بمراكش)تحت)رقم)132669.

439 P

BLUEVIVACE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)

رأسما ها):)100.000)درهم

املور)االجتماعي:)6)ز وة)ضاوة)

ع1ا،)ا طابق)ا رابع،)شوة)رقم)16،)

أك ال،)ا رباط

بتاريخ) حرر) عرفي) عو ) بموت�سى)

ا وا 1ن) قضع) تم) (2022 أبريل) (29

املسؤق 5ة) مح قد5) األسا�سي) شركة)

خاص5تها)كا تالي):

ا شركاء):)

ا شاقي)ا غالي)خا  .

ب1خريص)رجاء.

ا ه ف:) لشركة)األه اف)ا تا 5ة.

زراعة)الح ائق)ق)ص5ا تها.

تنظ5ف.

تس1يق)ا نباتات.

امل 5:)99)سنة.

رأسمال)ا شركة):)مح د)فيها)ق ره)

 1000 الى) موسم) درهم) (100.000

درهم) ل1اح 5) (100 فئة) من) حصة)

ا شكل) على) املساهمين) بين) م1زعة)

ا تالي):

حصة) (500 خا  ) ا غالي) ا شاقي)

بمبلغ)50.000)درهم.

500)حصة)بمبلغ) ب1خريص)رجاء)

50.000)درهم.

بمبلغ) حصة) (1000 (: املجم1ع)

100.000)درهم.

ا تس5ير):)تس5ير)ا شركة)من)طرف)

ا س5 5)ب1خريص)رجاء).

ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (: اإلو اع)

ا تجارية) باملحكمة) ا ضبط) بكتابة)

2022)تحت) و1 15) با رباط)و1م)فاتح)

رقم)125141.

رقم)با سجل)ا تجاري)160687.

440 P



10471 الجريدة الرسميةع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) 

SWAP OUT
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5

)عات)شريك)قح5 
رأسما ها):)100.000)درهم

املور)االجتماعي):)6)ز وة)ضاوة)
ع1ا،)ا طابق)ا رابع،)شوة)رقم)16،)

أك ال،)ا رباط
بتاريخ) حرر) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) قضع) تم) (،2022 أبريل) (29
املسؤق 5ة) مح قد5) األسا�سي) شركة)

خاص5تها)كا تالي):
ا ه ف):) لشركة)األه اف)ا تا 5ة.
أجهز5) قشراء) قب5ع) استيراد)

ا كمب15تر.
اإل كترق 5ة) األجهز5) قشراء) ب5ع)

قاألجهز5)املنز 5ة.)
امل 5):)99)سنة.

رأسمال)ا شركة):)مح د)فيها)ق ره)
 1000 الى) موسم) درهم) (100.000
درهم) ل1اح 5،) (100 فئة) من) حصة)

كلها)ممن1حة) لس5 )شباني)ابراه5م.
ا تس5ير):)تس5ير)ا شركة)من)طرف)

ا س5 )شباني)ابراه5م،)مسير)قح5 .
ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (: اإلو اع)
ا تجارية) باملحكمة) ا ضبط) بكتابة)
با رباط)و1م)01/06/2022)تحت)رقم)

.125140
رقم)با سجل)ا تجاري)160685.

441 P

 UNIVERSE BUILDING
 ENGINEERING AND

SERVICES
U B E S

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5
راسما ها):)100.000)درهم

املور)االجتماعي):)رقم)2،)عمار5)
1525،)شارع)طارق)ابن)زياد)حي)

املغرب)ا ذربي،)تمار5
الجمع) محضر) مل اق ة) تبذا)
 5 بتاريخ) املنذو ) االستثنائي) ا ذام)
 UNIVERSE 2022) شركة) أبريل)
 BUILDING ENGINEERING AND
 SERVICES U. B. E. S)ش)م)م،)تورر

)ما)ولي):

حم5اني) محم ) ا س5 ) استوا ة)
غير) كمسير) مهامه) من) بر 1�سي)
ج و ) شركة مسير) قتذ5ين)  شريك،)
امله ي) ا س5 ) م) م) ش) (U. B. E. S  

ا نواب،)مل 5)غير)مح قد5.
بكتابة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
بتمار5) االبت ائ5ة) باملحكمة) ا ضبط)
و1م)20)ماي)2022،)تحت)رقم)8148.
442 P

IMCHAYTEX
شركة)مح قد5)املسؤق 5ة

عات)شريك)قح5 
ا رأسمال)االجتماعي):)10.000)درهم
املور)االجتماعي):)شارع)فلسطين)
إقامة)الخصاص)رقم)1)املحم وة

 بموت�سى)عو )عرفي)مسجل)بتاريخ
تأسيس) تم) (2020 أغسطس) (11
عات) املسؤق 5ة) مح قد5) شركة)

الخصائص)ا تا 5ة):
(: االجتماع5ة) ا تسم5ة)

. IMCHAYTEX
ا ه ف):)مواقل) ل1ازم)ا نس5ج.

ا رأسمال)):)10.000)درهم.
ا شكل)ا وا 1ني):)شركة)مح قد5)

املسؤق 5ة)عات)شريك)قح5 .
فلسطين) شارع) (: االجتماعي) املور)

إقامة)الخصاص)رقم)1)املحم وة.
إلى) ا شركة) تس5ير) :)عه ) ا تس5ير)
ا س5 )عزيز)قك�سي) فتر5)غير)مح قد5.
باملحكمة) تم) ا وا 1ني) اإلو اع)
االبت ائ5ة)مل ونة)املحم وة)تحت)رقم)
رقم) (2020 22)سبتمبر) بتاريخ) (1124

ا سجل)ا تجاري)26121.
م.فتار

443 P

TEXSERVICES
شركة)مح قد5)املسؤق 5ة

عات)شريك)قح5 
ا رأسمال)االجتماعي):)10.000)درهم
املور)االجتماعي):)شارع)فلسطين)
إقامة)الخصاص)رقم)1)املحم وة

 بموت�سى)عو )عرفي)مسجل)بتاريخ
شركة) تأسيس) تم) (2021 و1 15) (23
الخصائص) عات) املسؤق 5ة) مح قد5)

ا تا 5ة):

(: االجتماع5ة) ا تسم5ة)

. TEXSERVICES

ا 5 ) مواقل) ل1ازم) (: ا ه ف)

ا ذاملة.

ا رأسمال)):)10.000)درهم.

ا شكل)ا وا 1ني):)شركة)مح قد5)

املسؤق 5ة)عات)شريك)قح5 .

فلسطين) شارع) (: االجتماعي) املور)

إقامة)الخصاص)رقم)1)املحم وة.

إلى) ا شركة) تس5ير) :)عه ) ا تس5ير)

ث1تان) فتر5)غير) تغزقتي) ا س5 )عزيز)

مح قد5.

باملحكمة) تم) ا وا 1ني) اإلو اع)

االبت ائ5ة)مل ونة)املحم وة)تحت)رقم)
رقم) (2021 و1 15) (12 بتاريخ) (1607

ا سجل)ا تجاري)28553.
م.فتار
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FACE FIDUCIAIRE

ORCHIDEE ASSUR
شركة)ا ت1ص5ة)ا بس5طة

است راك)خطٍإ

است راك)خطٍإ)ققع)بالجري 5)

ا رسم5ة

FACE FIDUCIAIRE

املذني) مصطفى) شارع) (209

ا طابق)ا ثا ث)رقم)6)،)20130،)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب

شركة) (ORCHIDEE ASSUR

ا ت1ص5ة)ا بس5طة

اإلجتماعي) مورها) قعن1ان)

 2 ط) املذاني) مصطفي) شارع) (201

 20130 (- ا سلطان) مرس) (9 ش)

ا  ارا ب5ضاء)املغرب.

بالجري 5) ققع) خطٍإ) إست راك)

ا رسم5ة)ع د)5719)بتاريخ)08)و1 15)

.2022
ب ال)من):)رقم)ا تو55 )في)ا سجل)

ا تجاري542711 
وورأ):)رقم)ا تو55 )في

ا سجل)ا تجاري542771

ا باقي)ب قن)تغ5ير.

1I

سل)س1 يس15ن

إنوف فايشن

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

سل)س1 يس15ن

شارع)االدريس5ة)ز وة)طارق)زياد)

رقم)64)ا طابق)1)،)90000،)طنجة)

املغرب

إ 1ف)فايشن)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5

)في)ط1ر)ا تصف5ة(

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)5)شارع)

و1سف)ابن)تاشفين)ا طابق)2)رقم)

3 - 90000)طنجة)املغرب.

حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.107749

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)

حل) تورر) (2022 ماي) (09 في) املؤرخ)

املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)

إ 1ف)فايشن)مبلغ)رأسما ها)10.000 

 5 اإلجتماعي) مورها) قعن1ان) درهم)

 2 ا طابق) تاشفين) ابن) و1سف) شارع)

رقم)3 - 90000)طنجة)املغرب) ت5جة)

ل):)ال)و1ج )نشاط.

5)شارع) ا تصف5ة)ب) ق)ح د)مور)

و1سف)ابن)تاشفين)ا طابق)2)رقم)3 

- 90000)طنجة)املغرب.)

ق)عين:

ق) رض1ان) ام5مة) ا س5 )5()

عن1ا ه)ا()حي)املزقق)ز وة)09)رقم)12 

()5( كمصفي) املغرب) طنجة) (90000

 لشركة.

الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (

املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)

تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)

ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (23 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)253933.

2I
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سل)س1 يس15ن

نهاري تورس
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

سل)س1 يس15ن
شارع)االدريس5ة)ز وة)طارق)زياد)

رقم)64)ا طابق)1)،)90000،)طنجة)
املغرب

نهاري)ت1رس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)قيسارية)
ب1طاهر)ز وة)71)رقم)11)ا طابق)

االقل)حي)املنظر)الجم5ل)-)90000 
طنجة)املغرب.

تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.93375
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تح1يل) تم) (2022 أبريل) (14 في) املؤرخ)
من) الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)
 11 رقم) (71 ز وة) ب1طاهر) »قيسارية)
الجم5ل) املنظر) حي) االقل) ا طابق)
»حي) إلى) املغرب«) طنجة) (90000  -
 7 ا طابق) ا زري1ح) إقامة) فرزداق)
ا شوة)39 - 90000)طنجة)املغرب«.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (24 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)254017.
3I

FIDUCIAIRE MOGADOR

 SUD RENOVATION
IMMOBILIERE

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

رفع)رأسمال)ا شركة

FIDUCIAIRE MOGADOR
 N 46 BD AL MASSIRA

 ESSAOUIRA(Essaouira،(44000،
Essaouira Maroc

 SUD RENOVATION
IMMOBILIERE)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)313-

01)تجزئة)ا بحير5)ا شطر)ا رابع)-)
44000)ا ص1ير5)املغرب.

رفع)رأسمال)ا شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.1483
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تم) (2022 أبريل) (14 في) املؤرخ)
ق ره) بمبلغ) ا شركة) رأسمال) رفع)
 10.000« من) أي) درهم«) (190.000«
عن) درهم«) (200.000« إلى) درهم«)
أق) حصص) و وة) تو وم) (: طريق)

ع5ن5ة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (24 بتاريخ) با ص1ير5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)179/2022.
4I

Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral Au

 ste TURK-MARBRE SARL
AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

 Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral
Au

 165av Tanger 1er etage apt 3
nador،(62000،(Nador(maroc
 ste TURK-MARBRE SARL AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)اقالد)
ب1عط5ة)ز وة)3)رقم)11 62000 

ا ناض1ر)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
13185

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (14
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)

 ste (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
.TURK-MARBRE SARL AU

غرض)ا شركة)بإوجاز):)ب5ع)قشراء)
ب5ع) قتص ور-) استراد) (- ا بناء) م1اد)

قترك5ب)ا رخام.
عن1ان)املور)االجتماعي):)حي)اقالد)
 62000  11 رقم) (3 ز وة) ب1عط5ة)

ا ناض1ر)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: حل5مة) دمام) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() حل5مة) دمام) ا س5 )
 2 رقم) ا سذاد5) تجزئة) ا ذمران) حي)

62000)ا ناض1ر)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() حل5مة) دمام) ا س5 )
 2 رقم) ا سذاد5) تجزئة) ا ذمران) حي)

62000)ا ناض1ر)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) با ناض1ر) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)823.
5I

FINANCE CENTER

AUDIOKECH
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

FINANCE CENTER
 AV ALLAL EL FASSI N° 598

 CM(UNITE(5(MARRAKECH(،
40000،(MARRAKECH(MAROC

AUDIOKECH)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)10 
ا وب1)عمار5)بن)عب )ا رزيق)شارع)
عالل)ا فا�سي)-)40000)مراكش)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

125647
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (11
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.AUDIOKECH
تو1يم) (- (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا سمع
-)استيراد)قتص ور

املذ ات) جم5ع) قشراء) ب5ع) (-
قاألجهز5)ا طب5ة.

 10 رقم) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
شارع) ا رزيق) عب ) بن) عمار5) ا وب1)
مراكش) (40000 (- ا فا�سي) عالل)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )ث15)ابراه5م):)1.000)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
حي) عن1ا ه)ا() ابراه5م) ث15) ا س5 )
ا سالم)03)شارع)ا ذو5 )ا ذالم)عمار5)
ا ب5ضاء) (06 ا شوة) (03 ا طابق) (40

40000)مراكش)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
حي) عن1ا ه)ا() ابراه5م) ث15) ا س5 )
ا سالم)03)شارع)ا ذو5 )ا ذالم)عمار5)
ا ب5ضاء) (06 ا شوة) (03 ا طابق) (40

40000)مراكش)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (20 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)135928.

6I
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LUCA CENTER

WAJAD INGENERIE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

LUCA CENTER
 BUREAU 2 IMM 786

 ALMASSAR ROUTE DE SAFI
 MARRAKECH(،(40000،
MARRAKECH MAROC

WAJAD INGENERIE)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)دار)زينة)
ك5ليز)طريق)ا  ار)ا ب5ضاء،)مراكش)-)

4000)مراكش)املغرب.
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.15491

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2022 فبراور) (03 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
تف1يت)ا س5 ))5()خ وجة)اغ5اظ)
 50 أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (25
او1ب) طه) ()5( ا س5 ) حصة) فائ 5)

بنبلة)بتاريخ)03)فبراور)2022.
تف1يت)ا س5 ))5()خ وجة)اغ5اظ)
 50 أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (25
و1سف) ()5( ا س5 ) حصة) فائ 5)

حمز5)بنبلة)بتاريخ)03)فبراور)2022.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
فبراور) (14 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)132861.
7I

LUCA CENTER

AMELKIS PRO
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

LUCA CENTER
 BUREAU 2 IMM 786

 ALMASSAR ROUTE DE SAFI
 MARRAKECH(،(40000،
MARRAKECH MAROC

AMELKIS PRO)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)
29)مكرر)طريق)ابن)عائشة)ك5ليز)

مراكش)-)4000)مراكش)املغرب.
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.54773

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2022 فبراور) (03 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
تف1يت)ا س5 ))5()خ وجة)اغ5اظ)
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (694
طه) ()5( ا س5 ) حصة) فائ 5) (1.387

او1ب)بنبلة)بتاريخ)03)فبراور)2022.
تف1يت)ا س5 ))5()خ وجة)اغ5اظ)
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (693
()5( ا س5 ) حصة) فائ 5) (1.387
03)فبراور) بتاريخ) بنبلة) و1سف)حمز5)

.2022
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
فبراور) (18 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)133080.
8I

LUCA CENTER

OPERATIONS MALIERE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

LUCA CENTER
 BUREAU 2 IMM 786

 ALMASSAR ROUTE DE SAFI
 MARRAKECH(،(40000،
MARRAKECH MAROC

OPERATIONS MALIERE)شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ا شوة)
16)رقم)29)طريق)ابن)عائشة)ك5ليز)

مراكش)-)4000)مراكش)املغرب.
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.55677

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2022 فبراور) (03 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
تف1يت)ا س5 ))5()خ وجة)اغ5اظ)
 167 أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (84
او1ب) طه) ()5( ا س5 ) حصة) فائ 5)

بنبلة)بتاريخ)03)فبراور)2022.
تف1يت)ا س5 ))5()خ وجة)اغ5اظ)

 167 أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (83
و1سف) ()5( ا س5 ) حصة) فائ 5)

حمز5)بنبلة)بتاريخ)03)فبراور)2022.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
فبراور) (14 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)132862.
9I

LUCA CENTER

RIADS ET DEMEURES
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

LUCA CENTER
 BUREAU 2 IMM 786

 ALMASSAR ROUTE DE SAFI
 MARRAKECH(،(40000،
MARRAKECH MAROC

RIADS ET DEMEURES)شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)72 
درب)زمران)حي)بريمة)مراكش)-)4000 

مراكش)املغرب.
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.22043

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2022 فبراور) (03 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
تف1يت)ا س5 ))5()خ وجة)اغ5اظ)
 83 أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (42
او1ب) طه) ()5( ا س5 ) حصة) فائ 5)

بنبلة)بتاريخ)03)فبراور)2022.
تف1يت)ا س5 ))5()خ وجة)اغ5اظ)
 83 أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (41
و1سف) ()5( ا س5 ) حصة) فائ 5)

حمز5)بنبلة)بتاريخ)03)فبراور)2022.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
فبراور) (10 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)132750.
10I

FMJE

 SERVERL DIGITAL شركة
MANAGEME

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

FMJE
 Plate-forme d›écoute

 d›orientation et
 d›accompagnement route

 Meknès hay taj rue 203 Ain
 kadouss(Fès(،(30000،(FES

MAROC

 SERVERL DIGITAL شركة
 MANAGEME

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)
60)ا طابق)ا ثاني)املكتب)رقم)10 

 Fes(تجزئة)ا 1فاء)طريق)صفرق)فاس
30000)فاس)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
72657

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (18
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
:)شركة) بمختصر)تسم5تها) اإلقتضاء)
.SERVERL DIGITAL MANAGEME
ا تس1يق) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
اال كترقني)،انشاء)م1اقع)ق)تطب5وات)

على)اال تر ت.
رقم) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 10 رقم) املكتب) ا ثاني) ا طابق) (60
 Fes(تجزئة)ا 1فاء)طريق)صفرق)فاس

30000)فاس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: عب الحق) هن5 5) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
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ا س5 )هن5 5)عب الحق)عن1ا ه)ا()
2) رجس) زالغ) جبل) ز وة) (27 رقم)

30000)فاس)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )هن5 5)عب الحق)عن1ا ه)ا()
2) رجس) زالغ) جبل) ز وة) (27 رقم)

30000)فاس)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)24)ماي)2022 

تحت)رقم)2684.
11I

PME CONSULTING GROUP

A.S.A STUDIO
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

PME CONSULTING GROUP
رقم)66،)املكتب)11،)ا طابق)ا ثاني،)

مركب)الج1اهر،)شارع)ا سالقي،)
امل ونة)الج و 5،)فاس)،)30000،)

فاس)املغرب
A.S.A STUDIO)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)66 
املكتب)10)ا طابق)ا ثاني)مركب)

الج1اهر)شارع)ا سالقي)-)30000 
فاس)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
72619

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (19
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 A.S.A (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.STUDIO
مهن س) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ثالثة) إلى) قاح ) من) يشغل) مذماري)
أق) كاتبات) أق) حاسبين) أق) رسامين)
ا ذمل5ات) كل) عامة) قبصفة) راقنات)
ا ذوارية) قغير) قا ذوارية) ا تجارية)
قاملا 5ة)املتذلوة)بصفة)مباشر5)أق)غير)

مباشر5)با ه ف)املذك1ر)أعاله.
 66 رقم) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
مركب) ا ثاني) ا طابق) (10 املكتب)
 30000 (- ا سالقي) شارع) الج1اهر)

فاس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
صم5لي) ا لط5ف) عب ) ا س5 )
درهم) (100 بو5مة) حصة) (1.000  :

 لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
صم5لي) ا لط5ف) عب ) ا س5 )
عن1ا ه)ا()تجزئة)ا 5اسمين)إقامة)باب)
فاس)ا شوة)6)طريق)إوم1زار)30000 

فاس)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
صم5لي) ا لط5ف) عب ) ا س5 )
عن1ا ه)ا()تجزئة)ا 5اسمين)إقامة)باب)
فاس)ا شوة)6)طريق)إوم1زار)30000 

فاس)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)19)ماي)2022 

تحت)رقم)2218.
12I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

 ATELIER ELECTRO
TECHNIQUE DE L’ATLAS
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59)شارع)االمير)م1الي)عب )هللا)،)
54000،)خن5فر5)املغرب

 ATELIER ELECTRO TECHNIQUE
DE L’ATLAS)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)في)ط1ر)ا تصف5ة(

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ز وة)ابن)
سينا)رقم)02)شارع)محم )الخامس)-)

54450)مريرت)املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.3161

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 أبريل) (20 في) املؤرخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
 ATELIER ELECTRO TECHNIQUE
رأسما ها) مبلغ) (DE L’ATLAS
مورها) قعن1ان) درهم) (100.000
 02 رقم) سينا) ابن) ز وة) اإلجتماعي)
 54450 (- الخامس) محم ) شارع)
ت1ق5ف) (: ل) املغرب) ت5جة) مريرت)

نشاط)ا شركة.
ق)ح د)مور)ا تصف5ة)ب)ز وة)ابن)
سينا)رقم)02)شارع)محم )الخامس)-)

54450)مريرت)املغرب.)
ق)عين:

ق) كاسكاس) ا ط5ب) ا س5 )5()
 66 رقم) بط1طة) ابن) ز وة) عن1ا ه)ا()
حي)اوت)حج1)54450)مريرت)املغرب)

كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة)-
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (23 بتاريخ) بخن5فر5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)215.
13I

gest consultants

NEOKIDS PRIVE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

gest consultants
15)ز وة)ا وا�سي)إ 5اس)املذاريف)
ا  ار)ا ب5ضاء،)20100،)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب
NEOKIDS PRIVE)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)

56)ز وة)3)شا ت5مار)-)20110)ا  ار)
ا ب5ضاء)املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
543077

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (18
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.NEOKIDS PRIVE
غرض)ا شركة)بإوجاز):)حضا ة.

تجزئة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ا  ار) (20110 (- 3)شا ت5مار) 56)ز وة)

ا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )محم )ج1اد)ا ذراقي):)500 

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
ا س5 5)بنشرقي)غ5تة):)250)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
 250 (: حفصة) بنشرقي) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا ذراقي) ج1اد) محم ) ا س5 )
عن1ا ه)ا()1)ز وة)مارت5ل)ا فا)20100 

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
عن1ا ه)ا() غ5تة) بنشرقي) ا س5 5)
 1 رقم) م5م1زا) ف5ال) املنار) تجزئة)

20130)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
ا س5 5)بنشرقي)حفصة)عن1ا ه)ا()
 1 شوة) ب2) عمار5) ا فال) تجزئة)
ا  ار) (20120 شارع)بذو1ب)املنص1ر)

ا ب5ضاء)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا ذراقي) ج1اد) محم ) ا س5 )
عن1ا ه)ا()1)ز وة)مارت5ل)ا فا)20100 

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
ا س5 5)بنشرقي)حفصة)عن1ا ه)ا()
 1 شوة) ب2) عمار5) ا فال) تجزئة)
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ا  ار) (20120 شارع)بذو1ب)املنص1ر)
ا ب5ضاء)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 17 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)824135.

14I

املغتي)سذ5 5

شركة رياض املستقبل
إعالن)متذ د)ا ورارات

املغتي)سذ5 5
17)ز وة)شنك5ط)شوة)4)ص.ب)

261)ا راش وة)،)52000،)ا راش وة)
املغرب

شركة)رياض)املستوبل)»شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 «
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)بشارع)
محم )ا سادس)رقم)43)ا طابق)
ا ثاني)ا شريط)ا تجاري)تاركة)
الج و 5)ا رش5 وة).)-)52000 

ا رش5 وة).)املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.10959

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
املؤرخ)في)22)أبريل)2022

تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)
قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
االجتماعي) املور) تغ5ير) (•
 شركة)من:شارع)محم )ا سادس)رم)
ا تجاري) ا شريط) ا ثاني) ا طابق) (43
متجر) الى) ا رش5 وة) الج و 5) تاركة)
ب1تالمين) الحب�سي) املركب) (1060 رقم)

ا رش وة.
قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
(: ا تالي) ا نشاط) إضافة) (•

قكا ة)عوارية.
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

قكا ة)عوارية.
بن )رقم)4:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
الحب�سي) املركب) (1060 رقم) متجر)

ب1تالمين)ا رش وة.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
25)ماي) بتاريخ) با رش5 وة) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)316/2022.
15I

املغتي)سذ5 5

شركة املحامدية
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تغ5ير)نشاط)ا شركة

املغتي)سذ5 5
17)ز وة)شنك5ط)شوة)4)ص.ب)

261)ا راش وة)،)52000،)ا راش وة)
املغرب

شركة)املحام وة)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)االجتماعي)كم1ن)

ا رمل)قصر)قالد)سذ5 ان)ا ريصاني)
عما ة)ا رش5 وة)-)52450)ا ريصاني)

املغرب.
تغ5ير)نشاط)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.10397

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تغ5ير) تم) (2022 مارس) (17 في) املؤرخ)
ا بضائع) » ول) من) ا شركة) نشاط)
املذتم 5) الحم1 ة) عات) با س5ارات)
15)طًنا)أق)أكثر)ا نول)املحلي«)إلى)» ول)

األمتذة)ب قن)مصاحبة«.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
26)ماي) بتاريخ) با رش5 وة) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)318/2022.
16I

AMINE DREAMS TRAVAUX

AMINE DREAMS TRAVAUX
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

AMINE DREAMS TRAVAUX
 HAY ENNASR RUE OUHOUD
 NR(8(OUJDA(،(60000،(oujda

maroc
 AMINE DREAMS TRAVAUX

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)ا نصر)
ز وة)أح )رقم)8)قج 5)-)60000 

قج 5)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

39407

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (24

مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:

عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)

(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.AMINE DREAMS TRAVAUX

أعمال) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

متن1عة)قأعمال)بناء

أعمال)اإلصالح

عن1ان)املور)االجتماعي):)حي)ا نصر)
 60000 (- قج 5) (8 رقم) أح ) ز وة)

قج 5)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

 1.000 (: حماقي) هشام) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() حماقي) هشام) ا س5 )

محم ) شارع) املخازن) قاد) تجزئة)
 oujda 60000 8(الخامس)س)11)رقم

املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

عن1ا ه)ا() حماقي) هشام) ا س5 )

محم ) شارع) املخازن) قاد) تجزئة)
 oujda 60000 8(الخامس)س)11)رقم

املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)ب1ج 5)بتاريخ)24)ماي)2022 

تحت)رقم)727.
17I

cabinet comptable aziz

AGADIRSANTE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
رفع)رأسمال)ا شركة

cabinet comptable aziz
2)ز وة)4)ا ذه )الج و )ابن)امس5ك)

،)20450،)ا  ارا ب5ضاء)املغرب
AGADIRSANTE)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)إقامة)
األقكا بت1س)طريق)ب1بنا4)ز وة)

فا 1ا 1ازيس)-)20410)ا  ارا ب5ضاء)
املغرب.

رفع)رأسمال)ا شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.467385
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
رفع) تم) (2022 ماي) (04 في) املؤرخ)
ق ره) بمبلغ) ا شركة) رأسمال)
من) أي) درهم«) (20.000.000«
»100.000)درهم«)إلى)»20.100.000 
مواصة) إجراء) (: طريق) عن) درهم«)
ق) املو ار) املح د5) ا شركة) دو1ن) مع)

املستحوة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 25 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825207.
18I

cabinet comptable aziz

ASFI INVEST
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
رفع)رأسمال)ا شركة

cabinet comptable aziz
2)ز وة)4)ا ذه )الج و )ابن)امس5ك)

،)20450،)ا  ارا ب5ضاء)املغرب
ASFI INVEST)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
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قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)إقامة)

األقكا بت1س)طريق)ب1بنا4)ز وة)

فا 1ا 1ازيس)-)20410)ا  ارا ب5ضاء)

املغرب.
رفع)رأسمال)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.499975

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)

رفع) تم) (2022 ماي) (04 في) املؤرخ)
ق ره) بمبلغ) ا شركة) رأسمال)

من) أي) درهم«) (11.000.000«

»100.000)درهم«)إلى)»11.100.000 

مواصة) إجراء) (: طريق) عن) درهم«)

ق) املو ار) املح د5) ا شركة) دو1ن) مع)

املستحوة.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

 25 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825208.

19I

cabinet comptable aziz

KAZAK
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
رفع)رأسمال)ا شركة

cabinet comptable aziz

2)ز وة)4)ا ذه )الج و )ابن)امس5ك)

،)20450،)ا  ارا ب5ضاء)املغرب

KAZAK)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)إقامة)

األقكا بت1س)طريق)ب1بنا)-)90040 

طنجة)املغرب.
رفع)رأسمال)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.58225

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)

رفع) تم) (2022 ماي) (04 في) املؤرخ)
ق ره) بمبلغ) ا شركة) رأسمال)

من) أي) درهم«) (34.000.000«

»250.000)درهم«)إلى)»34.250.000 

مواصة) إجراء) (: طريق) عن) درهم«)

ق) املو ار) املح د5) ا شركة) دو1ن) مع)

املستحوة.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)254038.
20I

COMPTAELISSAOUI

LUXUS METAL
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

رفع)رأسمال)ا شركة

COMPTAELISSAOUI
طريق)ا ذرائش)عمار5)أجذ1ن)رقم)
7)ا طابق)ا ثاني)ا وصر)ا كبير)،)
92150،)ا وصر)ا كبير)املغرب
LUXUS METAL)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)دقار)بنا  5)
جماعة)قصر)ابجير)ا وصر)ا كبير)-)

92150)ا وصر)ا كبير)املغرب.
رفع)رأسمال)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.739

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تم) (2022 أبريل) (25 في) املؤرخ)
ق ره) بمبلغ) ا شركة) رأسمال) رفع)
من) أي) درهم«) (1.300.000«
»1.200.000)درهم«)إلى)»2.500.000 
درهم«)عن)طريق):)إدماج)احت5اطي)أق)
أرباح)أق)عالقات)إص ار)في)رأس)املال.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 24 بتاريخ) ا كبير) با وصر) االبت ائ5ة)

ماي)2022)تحت)رقم)324.
21I

s1 consulting

بيومو اكساس كوط دوغ
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

s1 consulting
 imm 2eme etage ville 18

 nouvelle(sefrou3(،(31000،
SEFROU MAROC

ب15م1)اكساس)ك1ط)دقغ)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)عمار5)18 
شارع)محم )الخامس)صفرق)صفرق)

31000)صفرق)املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

3717

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)

ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (27

املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:

عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)

ب15م1) (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

اكساس)ك1ط)دقغ.

:) ول) بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا بضائع

عن1ان)املور)االجتماعي):)عمار5)18 

الخامس)صفرق)صفرق) محم ) شارع)

31000)صفرق)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

حصة) (500 (: عط1) كريم) ا س5 )

بو5مة)100)درهم) لحصة).

 500 (: عط1) املصطفى) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() عط1) كريم) ا س5 )

الحاجب)51152)الحاجب)املغرب.

عن1ا ه)ا() عط1) املصطفى) ا س5 )

الحاجب)51152)الحاجب)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

عن1ا ه)ا() عط1) كريم) ا س5 )

الحاجب)51152)الحاجب)املغرب

عن1ا ه)ا() عط1) املصطفى) ا س5 )

الحاجب)51152)الحاجب)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (19 بتاريخ) بصفرق) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)296.

22I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

NEGOPERA SARL
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue beethoven, immeuble

 opéra(2ème(etage(13(TANGER،
90000،(TANGER(MAROC

NEGOPERA SARL)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)14,)شارع)

م1الي)إسماع5ل,)إقامة)م1الي)
إسماع5ل)ا طابق)ا ثا ث)رقم)ا شوة)

9 - 90000)طنجة)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
127165

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (28
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.NEGOPERA SARL
ا غرض) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا رئي�سي) لشركة)ه1:
الخاصة) ا ذوارية) إدار5)األص1ل) (-

بها
-)اقتناء)أق)تشي5 )أق)تأجير)أق)إدار5)
قفي) املغرب) في) املباني) جم5ع) ب5ع) أق)

الخارج
من) قا تخلص) قإدار5) ملك5ة) (-
املمتلكات)ا تي)ومكن)أن)تصبح)الحًوا)
أق) االستح1اع) طريق) عن) (، ا) ها)

ً
ما ك

ا تبادل)أق)املساهمة)أق)غير)ع ك
ا ذمل5ات) جم5ع) عامة) بصفة) (-
ا تجارية,)املا 5ة,)ا صناع5ة)ق)ا ذوارية)
بامل1اض5ع) تتذلق)بصفة)مباشر5) ا تي)
املشار)إ يها)أعاله)أق)أي)م1ض1ع)مشابه)
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 ه)أق)ومكنه)املساهمة)في)ا نم1)تحت)
أي) 1ع)لحساب)ا شركة)الخاصة.)

 ,14 (: االجتماعي) املور) عن1ان)
إقامة)م1الي) إسماع5ل,) شارع)م1الي)
إسماع5ل)ا طابق)ا ثا ث)رقم)ا شوة)

9 - 90000)طنجة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 100 (: بنسل5مان) امله ي) ا س5 )

حصة)بو5مة)1.000)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )امله ي)بنسل5مان)عن1ا ه)ا()
إقامة) إسماع5ل,) م1الي) شارع) (,14
رقم) ا ثا ث) ا طابق) م1الي)إسماع5ل)

ا شوة)9 90000)طنجة)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )امله ي)بنسل5مان)عن1ا ه)ا()
,)شارع)م1الي)إسماع5ل,)إقامة)م1الي)
إسماع5ل)ا طابق)ا ثا ث)رقم)ا شوة)

9 90000)طنجة)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (13 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)253650.
23I

AETHER MAROC

AETHER MAROC
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

AETHER MAROC
43)سا 1مة)1)عين)ا سبع)
ا  ارا ب5ضاء،)20250،)

ا  ارا ب5ضاء)املغرب
AETHER MAROC)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5)في)ط1ر)
ا تصف5ة(

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)43 
سا 1مة)1)عين)ا سبع)ا  ار)ا ب5ضاء)

20250)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.356695

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تورر)حل) (2021 شتنبر) (14 في) املؤرخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
رأسما ها) مبلغ) (AETHER MAROC
مورها) قعن1ان) درهم) (50.000
1)عين)ا سبع) 43)سا 1مة) اإلجتماعي)
ا  ار)ا ب5ضاء)20250)ا  ار)ا ب5ضاء)
ا شركة) تصف5ة) (: ل) املغرب) ت5جة)

ط1اع5ة.
 43 ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
سا 1مة)1)عين)ا سبع)ا  ار)ا ب5ضاء)

20250)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.)
ق)عين:

ق) قشار) ا) سف5ان) ا س5 )5()
36)م غر5) ز وة) ا هناء) عن1ا ه)ا()حي)
ا ب5ضاء) ا  ار) (1145  26 ا رقم)

املغرب)كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة)
(: با شركة) املتذلوة) ا 1ثائق) جم5ع) (:

ا وا 1ن)االسا�سي)...
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 22 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

دجنبر)2021)تحت)رقم)805445.
24I

SOCOGESE

MAK CENTER
إعالن)متذ د)ا ورارات

SOCOGESE
شارع)قلي)ا ذه )إقامة)م1الي)ا كامل)

فاس)،)30000،)فاس)املغرب
MAK CENTER)»شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5«
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)رقم)

41)مكاتب)ا رب5ع،)زاقية)ز وة)عب )
الخا ق)ت1ريس)قز وة)إبراه5م)
ا رقضاني)ا طابق)ا سادس.)-)

30000)فاس)املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.56317

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
املؤرخ)في)08)فبراور)2022

تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)
قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
حصة) (500 تف1يت) على) امل1افوة)
ا شرعي) ا س5 ) و ورها) إجتماع5ة)

أحم ) صالح)ا س5 )ب1راو1ن)ك5فن.
قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
من) ا وا 1ني) لشركة) ا شكل) تح1يل)
 SARL(5شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد
مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة) إلى)

.SARL AU( 5عات)ا شريك)ا 1ح
قرار)رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
من) احم ) ا شرعي) ا س5 ) استوا ة)

مهامه)كمسير)ق)تبرئة)عمته.
على) ونص) ا ذي) (:4 رقم) قرار)
باسم) ج و ) مسير) تذ5ين) ماولي:)
ا س5 )ب1راو1ن)ك5فن)قع ك)مل 5)غير)

مح قد5.
قرار)رقم)5:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

تح5ين)ا نظام)األسا�سي) لشركة.
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
من) ا وا 1ني) لشركة) ا شكل) تح1يل)
 SARL(5شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد
مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة) إلى)

.SARL AU( 5عات)ا شريك)ا 1ح
على) ونص) ا ذي) (:6-7 رقم) بن )
ماولي:)رأسمال)ا شركة)100.000،00 
حصة) (1000 كا تالي:) موسمة) درهم)
ب1راو1ن) ا س5 ) اجتماع5ة) فائ 5)

ك5فن.
على) ونص) ا ذي) (:15 رقم) بن )
طرف) من) ا شركة) تس5ير) ماولي:)
ب1راو1ن)ك5فن) ا س5 ) ا 1ح5 ) املسير)

قع ك)مل 5)غير)مح قد5.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)25)ماي)2022 

تحت)رقم)2022/2293.
25I

Rektouti

TAMANOUR 
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

Rektouti
 Tanger(Tanger،(90000،(Tanger

املغرب

 TAMANOUR)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)

الجيراري)2)ز وة)64)رقم)14)طنجة)-)

90000)طنجة)املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

116955

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2021 ماي) (20

املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:

عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)

(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

. TAMANOUR

ا نول) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا  قلي)ق)ا 1طني) لبضائع.

حي) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
الجيراري)2)ز وة)64)رقم)14)طنجة)-)

90000)طنجة)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

 100 (: جب5ل1) 1را  ون) ا س5 )

حصة)بو5مة)1.000)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

ا س5 )جب5ل1) 1را  ون)عن1ا ه)ا()

اجز 5ة) (3 رقم) الج و ) االح ) مركب)

90000)طنجة)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

ا س5 )جب5ل1) 1را  ون)عن1ا ه)ا()

اجز 5ة) (3 رقم) الج و ) االح ) مركب)

90000)طنجة)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

و1 15) (01 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2021)تحت)رقم)5099.

26I
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املركز)الجه1ي) الستثمار)لجهة)درعة)تاف5ال ت)

ملحوة)قرزازات

 SOCIÉTÉ BIO PARA SANTE
« TINGHIR SARL

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
تأسيس)شركة

املركز)الجه1ي) الستثمار)لجهة)درعة)
تاف5ال ت)ملحوة)قرزازات

شارع)م1الي)رش5 )عمار5)دادس)
ا طابق)االقل)قرزازات،)45000،)

قرزازات)املغرب
 SOCIÉTÉ BIO PARA SANTE
TINGHIR SARL)»)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)158 

شارع)محم )الخامس)-)45800)تنغير)
املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
3611

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2021 شتنبر) (13
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
 SOCIÉTÉ BIO PARA SANTE

.« TINGHIR SARL
تاجر) (* (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ملحوات)ا شبه)ا طب5ة)
*)تاجر)ملحوات)ا طب5ة)

*)املساقمة).
عن1ان)املور)االجتماعي):)رقم)158 
شارع)محم )الخامس)-)45800)تنغير)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 100 (: حل5لي) جم5لة) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
ا س5 5)حرية)بناشم):)450)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).

ا س5 )عز)ا  ون)صحراقي):)450 
حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() حل5لي) جم5لة) ا س5 5)
افا 1ر)45800)تنغير)املغرب.

عن1ا ه)ا() بناشم) حرية) ا س5 5)
 45000  1980 رقم) ا 1ح 5) حي)

قرزازات)املغرب.
صحراقي) ا  ون) عز) ا س5 )
 1980 رقم) ا 1ح 5) حي) عن1ا ه)ا()

45000)قرزازات)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() حل5لي) جم5لة) ا س5 5)

افا 1ر)45800)تنغير)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
وناور) (26 بتاريخ) بتنغير) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)-.
27I

FCG AL AMANE

 LA MAROCAINE DE LA
GUERISON PRANIQUE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

FCG AL AMANE
 16RUE SEBOU APT2 AGDAL
 RABAT 16RUE SEBOU APT2

 AGDAL(RABAT،(10090،(RABAT
MAROC

 LA MAROCAINE DE LA
GUERISON PRANIQUE)شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)16)ز وة)

سب1)شوة)2)مكرر)أك ال)-)10090 
ا رباط)املغرب)

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
160525

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (23
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 LA (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
 MAROCAINE DE LA GUERISON

.PRANIQUE
(: بإوجاز) ا شركة) غرض)
االستشارات)اإلدارية)-تنظ5م) واءات)

-استيراد)ق)تص ور.
16)ز وة) (: عن1ان)املور)االجتماعي)
 10090 (- أك ال) مكرر) (2 سب1)شوة)

ا رباط)املغرب).
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
بلشا  ) ك1مار) صبناني) ا س5 )
درهم) (100 بو5مة) حصة) (900  :

 لحصة.
 100 (: حم قش) ك1ثر) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
بلشا  ) ك1مار) صبناني) ا س5 )
ت1غ1) (99345 عن1ا ه)ا() 1مي)

بريطا 5ا.
عن1ا ه)ا() ك1ثر)حم قش) ا س5 5)
شارع)املواقمة)عمار5)ج)إقامة)ف5 ال)
ا رباط) (10040 املح5ط) (19 شوة)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() ك1ثر)حم قش) ا س5 5)
شارع)املواقمة)عمار5)ج)إقامة)ف5 ال)
ا رباط) (10040 املح5ط) (19 شوة)

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) با رباط) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)124994.
28I

CAF MAROC

IKRIMA BUSINESS
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2°(ETG(N°(7(TANGER(،(90000،
TANGER MAROC

IKRIMA BUSINESS)شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5)في)ط1ر)

ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ز وة)قاد)
زيز)رقم)20)اقامة)كاسط5ا)ا طابق)

ا ثاني)رقم)10 - 90000)طنجة)
املغرب.

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.103357
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 أبريل) (08 في) املؤرخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
رأسما ها) مبلغ) (IKRIMA BUSINESS
مورها) قعن1ان) درهم) (100.000
اإلجتماعي)ز وة)قاد)زيز)رقم)20)اقامة)
 -  10 رقم) ا ثاني) ا طابق) كاسط5ا)
90000)طنجة)املغرب) ت5جة)ل):)أزمة)

نشاط.
ق)ح د)مور)ا تصف5ة)ب)ز وة)قاد)
ا طابق) كاسط5ا) اقامة) (20 رقم) زيز)
طنجة) (90000  -  10 رقم) ا ثاني)

املغرب.)
ق)عين:

ق) ا نادي) كريمة) ا س5 )5()
عن1ا ه)ا()حي)ا سا 5ة)ز وة)1)رقم)18 
()5( كمصفي) املغرب) طنجة) (90000

 لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة)

- :
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (23 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)4535.
29I

cabinet comptable aziz

SALE INVEST
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
رفع)رأسمال)ا شركة

cabinet comptable aziz
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2)ز وة)4)ا ذه )الج و )ابن)امس5ك)
،)20450،)ا  ارا ب5ضاء)املغرب

SALE INVEST)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)4)ز وة)
فا 1ا 1ازيس)-)20410)ا  ارا ب5ضاء)

املغرب.
رفع)رأسمال)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.481061

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
رفع) تم) (2022 ماي) (04 في) املؤرخ)
ق ره) بمبلغ) ا شركة) رأسمال)
من) أي) درهم«) (9.000.000«
 9.100.000« إلى) درهم«) (100.000«
مواصة) إجراء) (: طريق) عن) درهم«)
ق) املو ار) املح د5) ا شركة) دو1ن) مع)

املستحوة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 25 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825206.
30I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

CHAIFOOD
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue beethoven, immeuble

 opéra(2ème(etage(13(TANGER،
90000،(TANGER(MAROC

CHAIFOOD)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)املنطوة)
الحر5)بطنجة)TAC)بز يس)س5نتير,)
مستوبل)س5نتير)ا طابق)االر�سي)

محل)رقم)2 - 90034)طنجة)املنطوة)
الحرTAC(5)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
127549

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (09
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)
باملميزات)ا تا 5ة:

عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.CHAIFOOD
ا غرض) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
األنشطة) ه1) ا رئي�سي) لشركة)
املصرح) هم) باألشخاص) املتذلوة)
با تأسيس)في)منطوة)ا تص ور)الحر5)

بطنجة
تو وم)ا طذام)الخف5ف)في)امل1قع)

أق)ا نول)
نشاط)املطاعم)بجم5ع)أشكا ه)

ألي) قتص ور) استيراد) عمل5ة) أي)
ماد5)قأي)غرض)يه ف)إلى)تحو5ق)أق)

تط1ير)أي)مشرقع)مطذم)
ا ذمل5ات) جم5ع) عامة) بصفة) (
ا تجارية,)املا 5ة,)ا صناع5ة)ق)ا ذوارية)
بامل1اض5ع) تتذلق)بصفة)مباشر5) ا تي)
املشار)إ يها)أعاله)أق)أي)م1ض1ع)مشابه)
 ه)أق)ومكنه)املساهمة)في)ا نم1)تحت)

أي) 1ع)لحساب)ا شركة)الخاصة.)
املنطوة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
س5نتير,) بز يس) (TAC بطنجة) الحر5)
االر�سي) ا طابق) س5نتير) مستوبل)
محل)رقم)2 - 90034)طنجة)املنطوة)

الحرTAC(5)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 100 (: ا رصاعي) ش5ماء) ا س5 5)

حصة)بو5مة)1.000)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا رصاعي) ش5ماء) ا س5 5)
عن1ا ه)ا()الحجريين)ف5ال)ش5ماء)رقم)

7)اكز اوة)90000)طنجة)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا رصاعي) ش5ماء) ا س5 5)
عن1ا ه)ا()الحجريين)ف5ال)ش5ماء)رقم)

7)اكز اوة)90000)طنجة)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)254061.
31I

STE FACILITY.CASH 

 STE ASM FASHION SARL
AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA(N°(13(GUERCIF،
35100،(GUERCIF(MAROC

 STE ASM FASHION SARL AU
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)

ا بر امج)االجتماعي)رقم)32 - 
جرس5ف)-)35100)¨جرس5ف)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
2323

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (09
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 STE (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

. ASM FASHION SARL AU
صنع) (- (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
ب5ع) (- ا نسائ5ة) املالبس) قخ5اطة)

املالبس)ا نسائ5ة)-)ا تفاقض).
تجزئة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ا بر امج)االجتماعي)رقم)32)-)جرس5ف)

- 35100)¨جرس5ف)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 10.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 100 (: ب1زرد5) اسماء) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() ب1زرد5) اسماء) ا س5 5)
 35100 جرس5ف) ب5اضة) حي)

جرس5ف)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() ب1زرد5) اسماء) ا س5 5)
 35100 جرس5ف) ب5اضة) حي)

جرس5ف)املغرب)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (23 بتاريخ) بجرس5ف) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1326.
32I

STE FACILITY.CASH 

 STE NASER BAD IMPO
EXPO SARL AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA(N°(13(GUERCIF،
35100،(GUERCIF(MAROC

 STE NASER BAD IMPO EXPO
SARL AU)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ا ساق5ة)
16)رقم)4)تادرت)-)جرس5ف)-)

35100)جرس5ف)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
2333

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (20
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)
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باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 STE (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
 NASER BAD IMPO EXPO SARL

. AU
:) ول) بإوجاز) ا شركة) غرض)
األمتذة)غير)املصاحبة)لحساب)ا غير)

–)ا تفاقض)-)استيراد)قتص ور.
:)ا ساق5ة) عن1ان)املور)االجتماعي)
16)رقم)4)تادرت)-)جرس5ف)-)35100 

جرس5ف)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )ب قي)حم5 ):)1.000)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() حم5 ) ب قي) ا س5 )
ا ساق5ة)16)رقم)4)تادرت)-)جرس5ف)

35100)جرس5ف)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() حم5 ) ب قي) ا س5 )
ا ساق5ة)16)رقم)4)تادرت)-)جرس5ف)

35100)جرس5ف)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) بجرس5ف) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1331.
33I

STE FACILITY.CASH 

 STE BERTAL ORIENT SARL
AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA(N°(13(GUERCIF،

35100،(GUERCIF(MAROC
 STE BERTAL ORIENT SARL AU
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ملك)
خرب1ش)20)ا طابق)األقل)اقالد)
حم1سة)-)جرس5ف)-)35100 

جرس5ف)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
2327

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (28
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 STE (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

. BERTAL ORIENT SARL AU
غرض)ا شركة)بإوجاز):)-)األشغال)
-األشغال) ا تفاقض) (– املختلفة)

ا غاب1ية.
ملك) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
اقالد) األقل) ا طابق) (20 خرب1ش)
 35100 (- جرس5ف) (- حم1سة)

جرس5ف)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: برطال) محم ) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() برطال) محم ) ا س5 )
 35100 جرس5ف) حم1سة) اقالد) حي)

جرس5ف)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() برطال) محم ) ا س5 )
 35100 جرس5ف) حم1سة) اقالد) حي)

جرس5ف)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) بجرس5ف) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1328.
34I

STE FACILITY.CASH 

 STE SALIMA CHARK SARL
AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA(N°(13(GUERCIF،
35100،(GUERCIF(MAROC

 STE SALIMA CHARK SARL AU
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ا وطب)

الحضري)ا شطر)1)ج)15)قطذة)رقم)
173)-)جرس5ف)-)35100)جرس5ف)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
2325

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (18
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 STE (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

. SALIMA CHARK SARL AU
ا وطب) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
الحضري)ا شطر)1)ج)15)قطذة)رقم)

-173)جرس5ف.
ا وطب) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
الحضري)ا شطر)1)ج)15)قطذة)رقم)
جرس5ف) (35100 (- جرس5ف) (- (173

املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)
درهم،)موسم)كا تالي:

ا س5 )محم )بوالي):)1.000)حصة)
بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

بوالي)عن1ا ه)ا()حي) ا س5 )محم )
 35100 جرس5ف) ا شمالي) ا ش1بير)

جرس5ف)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
بوالي)عن1ا ه)ا()حي) ا س5 )محم )
 35100 جرس5ف) ا شمالي) ا ش1بير)

جرس5ف)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (23 بتاريخ) بجرس5ف) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1327.
35I

CABINET CBA SARL

DECO PASTEL
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

CABINET CBA SARL
27)ز وة)باب1م،)طابق)3،)شارع)

محم )الخامس)،)20250،)ا  ار)
ا ب5ضاء)املغرب

DECO PASTEL)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)مبنى)حي)
شابب)4)،)رقم)3)،)حي)ا سالم.)-)
20203)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
544145

في) مؤرخ) حر) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (06
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
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ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)
ا 1ح5 .

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 DECO(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

.PASTEL
تجار5) (- (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
قاستيراد)قتص ور)جم5ع)أ 1اع)ا ه اوا)

قا  وك1رات..
مبنى) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
3)،)حي)ا سالم.)-) 4)،)رقم) حي)شابب)

20203)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 10.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 100 (: الخلطي) ا س5 5) زهة)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() الخلطي) ا س5 5) زهة)
ه) ه) سسك1ار) س5ال) عمل5ة) ق) (0
 20203 ق.) عمار5) (٢ ا طابق١شوة)

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() الخلطي) ا س5 5) زهة)
ه) ه) سسك1ار) س5ال) عمل5ة) ق) (0
 20203 ق.) عمار5) (٢ ا طابق١شوة)

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 25 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825271.
36I

CAF MAROC

SOCOUVCO
إعالن)متذ د)ا ورارات

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2°(ETG(N°(7(TANGER(،(90000،

TANGER MAROC
SOCOUVCO)»شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 «

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)إقامة)
الحم )رقم)3)شارع)سجلماسة)

ا طابق)االقل)-)-)طنجة)املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.109563

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
املؤرخ)في)18)أبريل)2022

تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)
قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
تف1يت)ا س5 )عب )ا 1هاب)ا ذبا�سي،)
ا 1طن5ة) ا تذريف) الحامل) بطاقة)
 1000 املغربي،) (،K370753 رقم)
االجتماع5ة) الحصص) من) حصة)
 لشركة) فائ 5)ا س5 )محم )و1سف)
ا تذريف) الحامل) بطاقة) ا زرقالي،)

.LB64715(ا 1طن5ة)رقم
على) ونص) ا ذي) (:2 رقم) قرار)
ماولي:)إنهاء)مهام)ا س5 )عب )ا 1هاب)

ا ذبا�سي.
قرار)رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ا زرقالي) ا س5 )محم )و1سف) تذ5ين)

مسيرا)ج و ا) لشركة.
قرار)رقم)4:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

تح وث)ا وا 1ن)االسا�سي) لشركة.
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

با تذ ول
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (23 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)4573.
37I

FIDABEL SARL AU

 ESPACE TIOUAL MATHS
PRIVE

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

FIDABEL SARL AU
SAFI CONSULTANT)مكتب)
4)عمار5)م5م1 ة)ا طابق)ا ثاني)

الجريفات)آسفي)،)46000،)آسفي)
املغرب

 ESPACE TIOUAL MATHS PRIVE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)13)ز وة)
أب1)رقراق)حي)ا نهضة)آسفي)-)46020 

آسفي)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
12815

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (18
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ESPACE TIOUAL MATHS PRIVE
ا  عم) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

امل ر�سي)
تجار5)األدقات)امل رس5ة

تجار5)املكتب5ات)ق)اإلعالم5ات.
13)ز وة) (: عن1ان)املور)االجتماعي)
أب1)رقراق)حي)ا نهضة)آسفي)-)46020 

آسفي)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: حسن) ط15ال) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() حسن) ط15ال) ا س5 )
13)ز وة)أب1)رقراق)حي)ا نهضة)آسفي)

46020)آسفي)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() حسن) ط15ال) ا س5 )
13)ز وة)أب1)رقراق)حي)ا نهضة)آسفي)

46020)آسفي)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (24 بتاريخ) بآسفي) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)424.

38I

LABRASS MULTISERVICES SARL

KENTI FARM
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم)21)شارع)االمير)م1الي)عب )هللا)،)

70000،)ا ذ15ن)املغرب
KENTI FARM)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)املسير5)
رقم)2)ز وة)احم )بن)شورقن)رقم)

24)ا  اخلة)-)73000)ا  اخلة)
املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
21619

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (28
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 KENTI(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

.FARM
استيراد) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
قا  قاجن) قاملاش5ة) الحل1ب) األبوار)
زراعة) (- املزرعة) ح15ا ات) قجم5ع)
ا زراع5ة) امل1اد) قاستيراد) قتجار5)
الحصاد) عمل5ات) (- األرض) تجهيز) (-
من) ا تول5م) (- قا غرس) ا بذر) (-
ا نظافة) (- قا كرقم) ا فاكهة) أشجار)

ا زراع5ة...).
حي) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
املسير5)رقم)2)ز وة)احم )بن)شورقن)
ا  اخلة) (73000 (- ا  اخلة) (24 رقم)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
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ا صم ) عب ) محم ) ا س5 )
 100 1.000)حصة)بو5مة) (: ا كنتاقي)

درهم) لحصة).
ا صم ) عب ) محم ) ا س5 )

ا كنتاقي):)1000)بو5مة)100)درهم.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا صم ) عب ) محم ) ا س5 )
 1 ا وسم) حي) عن1ا ه)ا() ا كنتاقي)
رقم)47)ب)ا  اخلة)73000)ا  اخلة)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا صم ) عب ) محم ) ا س5 )
 1 ا وسم) حي) عن1ا ه)ا() ا كنتاقي)
رقم)47)ب)ا  اخلة)73000)ا  اخلة)

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 20 بتاريخ) ا  هب) ب1ادي) االبت ائ5ة)

ماي)2022)تحت)رقم)884.
39I

GLOBE FIDUCIAIRE

PGIS
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

GLOBE FIDUCIAIRE
14)شارع)ا زرقط1ني)ا طابق)9)رقم)
18)،)20100،)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
PGIS)شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)

عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم7 

شارع)احم )ت1كي)ا طبوة)٫2ا شوة)
٫10)ا  ار)ا ب5ضاء)-)20000)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
544397

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (09
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)
ا 1ح5 .

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
.PGIS(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها
غرض)ا شركة)بإوجاز):)اإلشهار.

رقم7  (: االجتماعي) املور) عن1ان)
٫2ا شوة) ا طبوة) ت1كي) احم ) شارع)
ا  ار) (20000 (- ا ب5ضاء) ا  ار) (٫10

ا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
1.000)حصة) (: ا س5 )حلمي)رضا)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
 04 عن1ا ه)ا() رضا) حلمي) ا س5 )
ز وة)ا ترم5 ي)درج)د)ا طابق)5)زاقية)
ز وة)أب1)ا ث1ر)املذاريف)20470)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
 04 عن1ا ه)ا() رضا) حلمي) ا س5 )
ز وة)ا ترم5 ي)درج)د)ا طابق)5)زاقية)
ز وة)أب1)ا ث1ر)املذاريف)20470)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 26 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825154.
40I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(ائتما 5ة)ا ثوة)ا ذ15ن

LAAYOUNE

MAZURA FISH
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

 FIDUCIAIRE(ائتما 5ة)ا ثوة)ا ذ15ن
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع)عالل)بن)عب )هللا)املر�سى)
ا ذ15ن)،)72000،)املر�سى)ا ذ15ن)

املغرب
MAZURA FISH)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)أب)
123)ز وة)الج و 5)حي)املسير5)3 - 

73000)ا  اخلة)املغرب.

تف1يت)حصص
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.9895

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)

تمت) (2022 ماي) (11 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
تف1يت)ا س5 ))5()سمير5)حيس1ن)

370)حصة)اجتماع5ة)من)أصل)370 

مج ق ين) ()5( ا س5 ) حصة) فائ 5)

بنذب1)بتاريخ)11)ماي)2022.

أسباع) زكرياء) ()5( ا س5 ) تف1يت)

 260 أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (10

مج ق ين) ()5( ا س5 ) حصة) فائ 5)

بنذب1)بتاريخ)11)ماي)2022.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (

 19 بتاريخ) ا  هب) ب1ادي) االبت ائ5ة)

ماي)2022)تحت)رقم)855/2022.

41I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(ائتما 5ة)ا ثوة)ا ذ15ن

LAAYOUNE

MAZURA FISH
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

 FIDUCIAIRE(ائتما 5ة)ا ثوة)ا ذ15ن

CONFIANCE LAAYOUNE

شارع)عالل)بن)عب )هللا)املر�سى)
ا ذ15ن)،)72000،)املر�سى)ا ذ15ن)

املغرب

MAZURA FISH)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)أب)

123)ز وة)الج و 5)حي)املسير5)3 - 

73000)ا  اخلة)املغرب.

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.9895

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)

تذ5ين) تم) (2022 ماي) (11 في) املؤرخ)

مسير)ج و ) لشركة)ا س5 )5()بنذب1)

مج ق ين)كمسير)آخر

تبذا) وب1ل)استوا ة)املسير.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 19 بتاريخ) ا  هب) ب1ادي) االبت ائ5ة)

ماي)2022)تحت)رقم)855/2022.
42I

BELGAZI ALI

SOLINGE TRANSPORTS
إعالن)متذ د)ا ورارات

BELGAZI ALI
شارع)امير)م1الي)عب )هللا)رقم)33 
-)طبق)1)-)رقم)املكتب)16)طنجة،)

90000،)طنجة)املغرب
SOLINGE TRANSPORTS)»شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5«
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)ز وة)

اكادور)اقامت)جس1س),)-)90000 
طنجة)املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.20571
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)18)أبريل)2022
تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)

على) ونص) ا ذي) (:1 رقم) قرار)
االراثة) 1فا5) عو ) بموت�سى) (: ماولي:)
ب1 5ن ) محم ) ا س5 ) بشركة) شريك)
 5500 حصصه) ت1زيع) تم) ترجمان)
على)ا 1رثة.-)ا س5 )اواد)ترجمان)916 
حصة).)-)ا س5 5) رمين)بنمبارك)916 
حصة).)-)ا س5 5)ه ى)ترجمان)916 
حصة).)-)ا س5 5)جنات)ا ين)ترجمان)

2752)حصة
على) ونص) ا ذي) (:2 رقم) قرار)
على) و1افق) ا ذام) الجمع) (: ماولي:)
ا س5 5) ق) بنمبارك) ا س5 5) رمين)
ا ين) جنات) ا س5 5) ق) ترجمان) ه ى)

ترجمان)كشركاء)ج د)في)ا شركة
قرار)رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
اواد) ا س5 ) بأن) وورر) ا ذام) الجمع) (:
ابضا ص) محم ) ا س5 ) ق) ترجمان)
مسيرون)مشاركين)مل 5)غير)مح د5.)-)

ت1ق5ع)مشترك) لمسيرون.
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
من) (16 ق) (13  -  7 ا فص1ل) تذ ول)
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ا نظام)االءسل�سي
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)254092.
43I

BELGAZI ALI

 SOCIETE INDUSTRIELLE DE
 TISSAGE INDEMAILLABLE

(SOTISMAIL(
إعالن)متذ د)ا ورارات

BELGAZI ALI
شارع)امير)م1الي)عب )هللا)رقم)33 
-)طبق)1)-)رقم)املكتب)16)طنجة،)

90000،)طنجة)املغرب
 SOCIETE INDUSTRIELLE DE
 TISSAGE INDEMAILLABLE
SOTISMAIL)()»شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5«
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)ز وة)

اكادور)اقامت)جس1س),)-)90000 
TANGER)املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.335
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)18)أبريل)2022
تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)

على) ونص) ا ذي) (:1 رقم) قرار)
االراثة) 1فا5) عو ) بموت�سى) ماولي:)
ب1 5ن ) محم ) ا س5 ) بشركة) شريك)
 2750 حصصه) ت1زيع) تم) ترجمان)
على)ا 1رثة.-)ا س5 )اواد)ترجمان)458 
حصة).)-)ا س5 5) رمين)بنمبارك)458 
حصة).)-)ا س5 5)ه ى)ترجمان)458 
حصة).)-)ا س5 5)جنات)ا ين)ترجمان)

1376)حصة
على) ونص) ا ذي) (:2 رقم) قرار)
على) و1افق) ا ذام) الجمع) (: ماولي:)
ا س5 5) ق) بنمبارك) ا س5 5) رمين)
ا ين) جنات) ا س5 5) ق) ترجمان) ه ى)

ترجمان)كشركاء)ج د)في)ا شركة
قرار)رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
اواد) ا س5 ) بأن) وورر) ا ذام) الجمع) (:
ابضا ص) محم ) ا س5 ) ق) ترجمان)
مسيرون)مشاركين)مل 5)غير)مح د5.)-)

ت1ق5ع)مشترك) لمسيرون
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
من) (16 ق) (13  -  7 ا فص1ل) تذ ول)

ا نظام)االءسل�سي
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)254088.
44I

BELGAZI ALI

 SOLINGE RESIDENCES
TOURISTIQUES
إعالن)متذ د)ا ورارات

BELGAZI ALI
شارع)امير)م1الي)عب )هللا)رقم)33 
-)طبق)1)-)رقم)املكتب)16)طنجة،)

90000،)طنجة)املغرب
 SOLINGE RESIDENCES

TOURISTIQUES)»شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5«

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)ز وة)
اكادور)اقامت)جس1س),)-)90000 

طنجة)املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.23169

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
املؤرخ)في)18)أبريل)2022

تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)
على) ونص) ا ذي) (:1 رقم) قرار)
االراثة) 1فا5) عو ) بموت�سى) ماولي:)
ب1 5ن ) محم ) ا س5 ) بشركة) شريك)
 1375 حصصه) ت1زيع) تم) ترجمان)
على)ا 1رثة.-)ا س5 )اواد)ترجمان)229 
حصة).)-)ا س5 5) رمين)بنمبارك)229 
حصة).)-)ا س5 5)ه ى)ترجمان)229 
حصة).)-)ا س5 5)جنات)ا ين)ترجمان)

688)حصة
على) ونص) ا ذي) (:2 رقم) قرار)
على) و1افق) ا ذام) الجمع) (: ماولي:)
ا س5 5) ق) بنمبارك) ا س5 5) رمين)
ا ين) جنات) ا س5 5) ق) ترجمان) ه ى)

ترجمان)كشركاء)ج د)في)ا شركة
قرار)رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

ا س5 )محم ) بأن) وورر) ا ذام) الجمع)
غير) مل 5) ا 1ح5 ) مسير) ابضا ص)

مح د5.)-)ت1ق5ع)مشترك) لمسير)
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
من) (16 ق) (13  -  7 ا فص1ل) تذ ول)

ا نظام)االءسل�سي
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)254106.
45I

FIDUBAC SARL

ANJEL MARTENES
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
حل)شركة

FIDUBAC SARL
162مكرر)شارع)و1سف)ابن)تاشفين)
 NADOR،(ا شوة)رقم)11)ا ناض1ر

62000،(nador(maroc
ANJEL MARTENES)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 )في)ط1ر)ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)قاد)

ابي)رقراق)ا ذرقي)ا ناظ1ر)-)62000 
ا ناظ1ر)املغرب.

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.8863
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
حل) تورر) (2016 ماي) (24 في) املؤرخ)
عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)
 ANJEL MARTENES( 5ا شريك)ا 1ح
درهم) (200.000 رأسما ها) مبلغ)
قاد) شارع) اإلجتماعي) مورها) قعن1ان)
 62000 ابي)رقراق)ا ذرقي)ا ناظ1ر)-)
ا ناظ1ر)املغرب) ت5جة)ل):)ع م)بل1غ)

ا ه ف)ا تجاري.
ق)ح د)مور)ا تصف5ة)ب)شارع)قاد)
 62000 ابي)رقراق)ا ذرقي)ا ناظ1ر)-)

ا ناظ1ر)املغرب.)
ق)عين:

ا س5 )5()احم )كطار)ق)عن1ا ه)ا()
شارع)قاد)ابي)رقراق)ا ذرقي)ا ناظ1ر)

62000)ا ناظ1ر)املغرب)كمصفي))5()

 لشركة.

قعن )اإلقتضاء)الح قد)املفرقضة)

محل) املخ1 ة) هم) ا صالح5ات) على)

ق) ا ذو1د) تبل5غ) محل) ق) املخابر5)

ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)شارع)قاد)

ابي)رقراق)ا ذرقي)ا ناظ1ر)

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (24 بتاريخ) با ناض1ر) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)802.

46I

AGIN SARL

 UNI-PROTECT SERVICE

SARL AU
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
رفع)رأسمال)ا شركة

AGIN SARL

 RUE RABIA APT 2 AGDAL 17

 RABAT(،(12000،(RABAT

MAROC

 UNI-PROTECT SERVICE SARL

AU)شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)

عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)متجر)رقم)

26)عمارGH53(5)إقامة)ا كر5)حي)

يذو1ب)املنص1ر)ا رباط)-)10120 

ا رباط)املغرب.
رفع)رأسمال)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.74893

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)

تم) (2022 فبراور) (10 في) املؤرخ)
بمبلغ) ا شركة) رأسمال) رفع)

درهم«) (1.500.000,00« ق ره)

إلى) درهم«) (10.000,00« من) أي)

(: طريق) عن) درهم«) (1.500.000,00«

تو وم)حصص) و وة)أق)ع5ن5ة.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (26 بتاريخ) با رباط) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)125005.

47I
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AGIN SARL

 UNI-PROTECT SERVICE
SARL AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تغ5ير)نشاط)ا شركة

AGIN SARL
 RUE RABIA APT 2 AGDAL 17

 RABAT(،(12000،(RABAT
MAROC

 UNI-PROTECT SERVICE SARL
AU)شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)

عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)االجتماعي)متجر)

226)عمارGH53(5)إقامة)ا كر5)حي)
يذو1ب)املنص1ر)ا رباط)-)10020 

ا رباط)املغرب.
تغ5ير)نشاط)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.74893

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تغ5ير) تم) (2022 فبراور) (10 في) املؤرخ)
»-ا تص ور) من) ا شركة) نشاط)

قا إلستراد
-مواقل)في)املراقبة

-مواقل)في)ا تتظ5ف«)إلى)»-مواقل)
أعمال)متن1عة)أق)مواقل)بناء

-مواقل) زراعة)أق)ص5ا ة)املنتزهات)
قالح ائق)قا طرق«.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) با رباط) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)125005.
48I

AGS CONSEIL

MEDASK HOLDING
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
رفع)رأسمال)ا شركة

AGS CONSEIL
 51BD RAHAL EL MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT.(N°8(،(20320،
CASABLANCA MAROC

MEDASK HOLDING)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)طريق)
110)شارع)ا شفشاقني)كم)11.5 

عين)ا سبع)-)20000)ا  ارا ب5ضاء)
املغرب.

رفع)رأسمال)ا شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.475347
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تم) (2022 أبريل) (26 في) املؤرخ)
بمبلغ) ا شركة) رأسمال) رفع)
أي) درهم«) (57.978.000« ق ره)
إلى) درهم«) (167.110.000« من)
(: طريق) عن) درهم«) (225.088.000«

تو وم)حصص) و وة)أق)ع5ن5ة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 26 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825472.

49I

AGS CONSEIL

MISBAH INVEST
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
رفع)رأسمال)ا شركة

AGS CONSEIL
 51BD RAHAL EL MESKINI
 1ER(ETAGE(APPT.(N°8(،(20320،

CASABLANCA MAROC
عات) شركة) (MISBAH INVEST
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 
اإلجتماعي) مورها) قعن1ان)
 15 رقم) (2 إب) ب1سيت) حي) الح ووة)
ا  ارا ب5ضاء) (20000 (- ا سبع) عين)

املغرب.
رفع)رأسمال)ا شركة

ا تجاري) ا سجل) في) ا تو55 ) رقم)
.475349

ا شريك) قرار) بموت�سى)
 2022 أبريل) (26 في) املؤرخ) ا 1ح5 )
بمبلغ) ا شركة) رأسمال) رفع) تم)
أي) درهم«) (28.727.800« ق ره)
إلى) درهم«) (81.610.000« من)
(: طريق) عن) درهم«) (110.337.800«

تو وم)حصص) و وة)أق)ع5ن5ة.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 26 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825473.
50I

اعال ات)ا شركات

 EL qourachi service SARL
AU

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
تأسيس)شركة

 EL« ش.م.م) س5غفيس)  و1ر�سي)
 « qourachi service SARLAU

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) قضع) 21/05/2022تم)
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

مح قد5)عات)امل1اصفات)ا تا 5ة:
س5غفيس) ا تسم5ة:) و1ر�سي)
 EL qourachi service« ش.م.م)

 « SARLAU
 شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)

تح1يل) االجتماعي:) ف) ا ه )
األم1ال.)

أسرير) توس5مة) االجتماعي) املور)
رقم)110ا شارع)ا رئي�سي)اوت)عمير5.

سنة) (99 االجتماع5ة:) امل 5)
ا سجل) في) تاريخ)تسج5لها) ابت اء)من)
ا تجاري)ع ا)إعا)تم)الحل)املسبق)أق)

ا تم و 
من) وتك1ن) االجتماعي:) ا رأسمال)

100.000,00)درهم.
ا رحمان) عب ) ا شركة:) تس5ير)

ا ور�سي.
ا سجل) في) ا تو5 ) تم) ا تو55 :)
تحت) (25/05/2022 ا زكان) ا تجاري)
رقم) ا تحل5لي) 991) لسجل) ع د)

 26185
51I

AGS CONSEIL

TADAWUL INVEST
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
رفع)رأسمال)ا شركة

AGS CONSEIL
 51BD RAHAL EL MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT.(N°8(،(20320،

CASABLANCA MAROC
TADAWUL INVEST)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)الح ووة)

حي)ب1سيت)إب)2)رقم)15)عين)ا سبع)
- 20000)ا  ارا ب5ضاء)املغرب.

رفع)رأسمال)ا شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.475353
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تم) (2022 أبريل) (26 في) املؤرخ)
بمبلغ) ا شركة) رأسمال) رفع)
أي) درهم«) (57.978.000« ق ره)
إلى) درهم«) (167.110.000« من)
(: طريق) عن) درهم«) (225.088.000«

تو وم)حصص) و وة)أق)ع5ن5ة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 26 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825469.
52I

AGS CONSEIL

TAYSSIR INVEST
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
رفع)رأسمال)ا شركة

AGS CONSEIL
 51BD RAHAL EL MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT.(N°8(،(20320،
CASABLANCA MAROC

TAYSSIR INVEST)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)22 

ز وة)املشتل)الرم5طاج)-)20000 
ا  ارا ب5ضاء)املغرب.
رفع)رأسمال)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.475365

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تم) (2022 أبريل) (26 في) املؤرخ)
بمبلغ) ا شركة) رأسمال) رفع)
أي) درهم«) (41.749.000« ق ره)
إلى) درهم«) (27.692.000« من)
(: طريق) عن) درهم«) (69.441.000«
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تو وم)حصص) و وة)أق)ع5ن5ة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 26 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825474.
53I

اعال ات)ا شركات

SEVENPETALS SARL AU
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

 SEVENPETALS«(س5فنتال)ش.م.م
 «SARL AU

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) قضع) تم) (18/05/2022
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

مح قد5)عات)امل1اصفات)ا تا 5ة:
ش.م.م) س5فنتال) ا تسم5ة:)

 «SEVENPETALS SARL AU«
 شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)

استغالل) االجتماعي:) ف) ا ه )
املشتل.

املور)االجتماعي:)دقار)أقرتي)صفاء)
شت1كة)آوت)بها.

سنة) (99 االجتماع5ة:) امل 5)
ا سجل) في) تاريخ)تسج5لها) ابت اء)من)
ا تجاري)ع ا)إعا)تم)الحل)املسبق)أق)

ا تم و 
من) وتك1ن) االجتماعي:) ا رأسمال)

100.000,00)درهم.
تس5ير)ا شركة:)ابراه5م)زنغر.

ا سجل) في) ا تو5 ) تم) ا تو55 :)
تحت) (25/05/2022 ا زكان) ا تجاري)
رقم) ا تحل5لي) 990) لسجل) ع د)

 26183
54I

ائتما 5ة)ف5 اكا،)شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

ATLANTIS SOLAR
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

ائتما 5ة)ف5 اكا،)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

شارع)ا ذرك1ب)رقم)7724-01 
صن قق)ا برو )رقم)146،)73000،)

ا  اخلة)املغرب

ATLANTIS SOLAR)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)

ا ذرك1ب)رقم)7724-01 - 73000 
ا  اخلة)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
20657

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 وناور) (18
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ATLANTIS SOLAR
-)األعمال) (: بإوجاز) غرض)ا شركة)
قا صناع5ة) ا ذامة) ا كهربائ5ة)
األعطال) قاستكشاف) (، قاملتج د5)
؛) باملذاوير) قاالرتواء) ا كهربائ5ة)
قاالستشارات) ا  راسة) خ مات)
وتذلق) مجال) أي) في) قا تس1يق)

با كهرباء)قا طاقات)املتج د5.
الجه ) عات) ا كهربائ5ة) األعمال) (-

املنخفض)قاملت1سط)))قا ذالي..
شارع) (: ماعي) ت االج املور) عن1ان)
 73000  -  01 - 7724 رقم) ا ذرك1ب)

ا  اخلة)املغرب.
أجلها) من) ست) س تأ ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 FRANCI S CO DANIEL ا س5 )
حصة) (LOPEZ ORTIZ :  1.000

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) 5ة) ص ا شخ األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
 FRANC I SCO DANIEL ا س5 )
 09 رقم) عن1ا ه)ا() (LOPEZ ORTIZ
ا رياض) حي) (21 ر5) ا عم (19 اقامة)

10000)ا رباط)املغرب.

قا ذائل5ة) خص5ة) ش ا  األسماء) (
قم1اطن)مسيري)ا شركة:

 FRAN C ISCO DANIEL ا س5 )
 09 رقم) عن1ا ه)ا() (LOPEZ ORTI Z
ا رياض) حي) (21 ار5) م ع (19 اقامة)

10000)ا رباط)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) ( اإلو اع تم)
 07 بتاريخ) ا  هب) ب1ادي) ( ة االبت ائ5

فبراور)2022)تحت)رقم)220/2022.
55I

ا شت15ي)ادريس

Sté FOTKA NEGOCE SARL-
AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

ا شت15ي)ادريس
حي)املسير5)الخضراء)م/أ)ز وة/02 
رقم)/14)،)92150،)ا وصر)ا كبير)

املغرب
 Sté FOTKA NEGOCE SARL-AU
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)ا سالم)

مجم1عة) 1ن)ز وة)31)رقم)6 - 
92150)ا وصر)ا كبير)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
3389

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (11
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 Sté (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

. FOTKA NEGOCE SARL-AU
أعمال) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا بناء
مفاقض

مم1ن)حفالت.

حي) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ا سالم)مجم1عة) 1ن)ز وة)31)رقم)6 

- 92150)ا وصر)ا كبير)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )مراد)ا ذسري):)100)حصة)

بو5مة)1.000)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() ا ذسري) مراد) ا س5 )
 31 ز وة) مجم1عة) 1ن) ا سالم) حي)
رقم)6 92150)ا وصر)ا كبير)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() ا ذسري) مراد) ا س5 )
 31 ز وة) مجم1عة) 1ن) ا سالم) حي)
رقم)6 92150)ا وصر)ا كبير)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 26 بتاريخ) ا كبير) با وصر) االبت ائ5ة)

ماي)2022)تحت)رقم)333.
56I

ا شت15ي)ادريس

Sté BIG SMILE TRANS SARL-
AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

ا شت15ي)ادريس
حي)املسير5)الخضراء)م/أ)ز وة/02 
رقم)/14)،)92150،)ا وصر)ا كبير)

املغرب
 Sté BIG SMILE TRANS SARL-AU
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)
ا سالمة)2)رقم)498 - 92150 

ا وصر)ا كبير)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
3387

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2021 أكت1بر) (11
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مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 Sté (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.BIG SMILE TRANS SARL-AU
:) ول) بإوجاز) ا شركة) غرض)

املستخ مين)لحساب)ا غير.
تجزئة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ا سالمة)2)رقم)498 - 92150)ا وصر)

ا كبير)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )مذاد)ا 1زاري):)100)حصة)

بو5مة)1.000)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() ا 1زاري) مذاد) ا س5 )
الخ5ا ة) م خل) ا و وم) املذسكر) حي)
رقم)7 92150)ا وصر)ا كبير)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() ا 1زاري) مذاد) ا س5 )
الخ5ا ة) م خل) ا و وم) املذسكر) حي)
رقم)7 92150)ا وصر)ا كبير)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 26 بتاريخ) ا كبير) با وصر) االبت ائ5ة)

ماي)2022)تحت)رقم)332.
57I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE BOUINCHA CAR SARL
AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قفل)ا تصف5ة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA(،(52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE BOUINCHA CAR SARL AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي):)قصر)
دخاالت)ملذب)تنج اد)كلم5مة)-)

52000)ا راش5 وة)املغرب.
قفل)ا تصف5ة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
.15021

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 أبريل) (26 في) املؤرخ)
 STE BOUINCHA CAR SARL
مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة) (AU
رأسما ها) مبلغ) ا 1ح5 ) ا شريك) عات)
مورها) قعن1ان) درهم) (100.000
ملذب) دخاالت) قصر) اإلجتماعي)
52000)ا راش5 وة) (- تنج اد)كلم5مة)

املغرب) ت5جة)الالزمة.
ق)عين:

ب1ينشا) ا ذزيز) عب ) ا س5 )5()
 52000 ا راش5 وة) عن1ا ه)ا() ق)
()5( كمصفي) املغرب) ا راش5 وة)

 لشركة.
ق)ق )تم)انذواد)الجمذ5ة)الختام5ة)
قصر) قفي) (2022 أبريل) (26 بتاريخ)
(- كلم5مة) تنج اد) ملذب) دخاالت)

52000)ا راش5 وة)املغرب.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
26)ماي) بتاريخ) با رش5 وة) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)321.
58I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE TITRITE MINERAL SARL
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قفل)ا تصف5ة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA(،(52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE TITRITE MINERAL SARL
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي):)قصر)
ا طاقس)قاد)ا نذام)ب1د يب)-)

52000)ا راش5 وة)املغرب.
قفل)ا تصف5ة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

.12397
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 مارس) (23 في) املؤرخ)
 STE TITRITE MINERAL SARL
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5)مبلغ)
قعن1ان) درهم) (100.000 رأسما ها)
قاد) ا طاقس) اإلجتماعي)قصر) مورها)
ا راش5 وة) (52000 (- ب1د يب) ا نذام)

املغرب) ت5جة)الالزمة.
ق)عين:

ب1كب1ط) ابراه5م) ا س5 )5()
 52000 ا راش5 وة) عن1ا ه)ا() ق)
()5( كمصفي) املغرب) ا راش5 وة)

 لشركة.
ق)ق )تم)انذواد)الجمذ5ة)الختام5ة)
قصر) قفي) (2022 مارس) (23 بتاريخ)
ا طاقس)قاد)ا نذام)ب1د يب)-)52000 

ا راش5 وة)املغرب.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
25)ماي) بتاريخ) با رش5 وة) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)320.
59I

FIDUCIAIRE ET BUSINESS CENTER)شركة)

مح قد5)املسؤق 5ة)عات)شريك)قح5 

AGTIB TRANS NEGOCE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قفل)ا تصف5ة

 FIDUCIAIRE ET BUSINESS
CENTER)شركة)مح قد5)املسؤق 5ة)

عات)شريك)قح5 
شوة)5)عمار5)شهير)شارع)محم )

ا سادس)ز وة)سيرك1ف)الج و 5)،)
24000،)الج و 5)املغرب

AGTIB TRANS NEGOCE)شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي):)ز وة)
أحم )ا ت1قي)اقامة)أقرقك)3)ا طابق)
ا ثا ث)ا رقم)13)ا  ار)ا ب5ضاء)-)

20250)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
قفل)ا تصف5ة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
.408273

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تورر)حل) (2021 31)دجنبر) في) املؤرخ)
شركة) (AGTIB TRANS NEGOCE

مبلغ) املح قد5) املسؤق 5ة) عات)
قعن1ان) درهم) (100.000 رأسما ها)
ا ت1قي) أحم ) ز وة) اإلجتماعي) مورها)
اقامة)أقرقك)3)ا طابق)ا ثا ث)ا رقم)
ا  ار) (20250 (- ا ب5ضاء) ا  ار) (13
ا ب5ضاء)املغرب) ت5جة)ملرض)املسير.

ق)عين:
ق) أكط5ب) و1سف) ا س5 )5()
الحكاكشة) ا كطابة) دقار) عن1ا ه)ا()
 24353 بن1ر) س5 ي) عمران) اقالد)
()5( كمصفي) املغرب) بن1ر) س5 ي)

 لشركة.
ق)ق )تم)انذواد)الجمذ5ة)الختام5ة)
ز وة) قفي) (2022 مارس) (02 بتاريخ)
3)ا طابق) أحم )ا ت1قي)اقامة)أقرقك)
(- ا ب5ضاء) ا  ار) (13 ا رقم) ا ثا ث)

20250)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 05 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

أبريل)2022)تحت)رقم)820162.
60I

SOCIETE FAN MODE 

société H2NAYA CAR
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

SOCIETE H2NAYA CAR
 MAKATIB MADINA 3 ATLAS

FES(،(30000،(FES(MAROC
société H2NAYA CAR)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)34)د)
تجزئة)رياض)ا زيت1ن)طريق)عين)
ا شوف)محل)4)فاس)-)30000 

فاس)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
72691

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (21
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
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عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 société(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

.H2NAYA CAR
كراء) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا س5ارات)ب قن)سائق.
د) (34 (: االجتماعي) املور) عن1ان)
عين) طريق) ا زيت1ن) رياض) تجزئة)
ا شوف)محل)4)فاس)-)30000)فاس)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 500.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 5.000 (: األ صاري) ا س5 5)هاجر)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 5)هاجر)األ صاري)عن1ا ه)ا()
ا سمن) عين) طريق) ت1بوال) ز وة) (14

30000)فاس)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 5)هاجر)األ صاري)عن1ا ه)ا()
ا سمن) عين) طريق) ت1بوال) ز وة) (14

30000)فاس)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)26)ماي)2022 

تحت)رقم)2749.
61I

EUROMED COMPTA-SARL

MED MARO
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar
 QI(Marrakech(،(40000،
MARRAKECH MAROC

MED MARO)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)342 

عمار5)ا نصر)ا طابق)رقم)2)شيشاق5)

- 41000)شيشاق5)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

2099

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (13

مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:

عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)

 MED (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.MARO

مواق ة) (- (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

(- تاجر) (- ا ذم1م5ة) ق)االشغال) ا بناء)

مواقل)ا تنظ5ف.
عن1ان)املور)االجتماعي):)رقم)342 

عمار5)ا نصر)ا طابق)رقم)2)شيشاق5)

- 41000)شيشاق5)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

ا س5 ) 1ر)ا  ون)ا ن1ري):)1.000 

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

ا ن1ري) ا  ون) ا س5 ) 1ر)

املختار) س5 ي) ا زاقية) حي) عن1ا ه)ا()

شيشاق5)41000)شيشاق5)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

ا ن1ري) ا  ون) ا س5 ) 1ر)

املختار) س5 ي) ا زاقية) حي) عن1ا ه)ا()

شيشاق5)41000)شيشاق5)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (25 بتاريخ) بامنتا 1ت) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)174/2022.

62I

( SMART SYSTECH((سمارت)سيستك

 « ECOMAINTECH«
»إكومنتك » شركه ذات 

مسؤولية محدده شريك وحيد
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

»ECOMAINTECH)»)»إك1منتك)»)
شركه)عات)مسؤق 5ة)مح ده)شريك)

قح5 
77)ز وة)محم )سم5حة)ا طابق)10 
شوة)N°57(،(20000،)ا  ارا ب5ضاء)

املغرب
»ECOMAINTECH)»)»إك1منتك)»)
شركه)عات)مسؤق 5ة)مح ده)شريك)
قح5 )شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)

عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)77)ز وة)
محم )سم5حة)ا طابق)10)شوة)
N°57 - 20000)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
544203

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (26
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
(« »إك1منتك) (« (ECOMAINTECH«
شركه)عات)مسؤق 5ة)مح ده)شريك)

قح5 .
ترك5ب) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

قصلة)األقمار)ا صناع5ة
جماع5ة) استوبال) أطباق) ترك5ب)

قفردوة.
77)ز وة) (: عن1ان)املور)االجتماعي)
شوة) (10 ا طابق) سم5حة) محم )
ا ب5ضاء) ا  ار) (N°57 - 20000

املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)
درهم،)موسم)كا تالي:

ا س5 )تابت)سمير):)1.000)حصة)
بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

ا س5 )تابت)سمير)عن1ا ه)ا()إقامة)
ب5تي)سكن)ج)ه)6)إقامة)69)شوة)16 
ا ب5ضاء) ا  ار) (20230 حسني) حي)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )تابت)سمير)عن1ا ه)ا()إقامة)
ب5تي)سكن)ج)ه)6)إقامة)69)شوة)16 
ا ب5ضاء) ا  ار) (20230 حسني) حي)

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 25 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)17879.
63I

sacofi

HORME
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

sacofi
 4RUE ROCROIX RES EL JADIDI

 ETG 3 N 39 BELVÉDÈRE
 CASABLANCA،(20300،

CASABLANCA Maroc
HORME)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)في)ط1ر)ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)23)ز وة)
حجاج)ابن)ارطا)ا ب5ضاء)-)20420 

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.452067

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 أبريل) (06 في) املؤرخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
 100.000 رأسما ها) مبلغ) (HORME
اإلجتماعي) مورها) قعن1ان) درهم)
(- ا ب5ضاء) ارطا) ابن) حجاج) ز وة) (23
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20420)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب) ت5جة)
ل):)حبي.

ق)ح د)مور)ا تصف5ة)ب)23)ز وة)
 20420 (- ا ب5ضاء) ارطا) ابن) حجاج)

ا ب5ضاء)املغرب.)
ق)عين:

ا س5 )5()مه ي)لحل1)ق)عن1ا ه)ا()
20-18)امباس)م1دوب1)كاوتا)اورم5تاج)
املغرب) ا ب5ضاء) (20300 ا ب5ضاء)

كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 12 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)823903.
64I

chrono services

ROMA ISKANE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

chrono services
45)ز وة)عوبة)بن) افع)برش5 ،)

26100،)برش5 )املغرب
ROMA ISKANE)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ا رقم)539 

ا طابق)3)تجزئة)قف5ق)-)26100 
برش5 )املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
16639

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (13
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 ROMA(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

.ISKANE
منذش) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

عواري.

ا رقم) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
539)ا طابق)3)تجزئة)قف5ق)-)26100 

برش5 )املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 500 (: املصطفى) م1راد) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
 500 (: ا شهبة) ا ذرق�سي) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )م1راد)املصطفى)عن1ا ه)ا()
برش5 ) (26100 ا كرم) تجزئة) (366

املغرب.
ا شهبة) ا ذرق�سي) ا س5 5)
 26100 84)بل1ك)اقه)ح)ح) عن1ا ه)ا()

برش5 )املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )م1راد)املصطفى)عن1ا ه)ا()
برش5 ) (26100 ا كرم) تجزئة) (366

املغرب
ا شهبة) ا ذرق�سي) ا س5 5)
 26100 84)بل1ك)اقه)ح)ح) عن1ا ه)ا()

برش5 )املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) ببرش5 ) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)514.
65I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE AGRI-SUDEST SARL AU
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA(،(52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE AGRI-SUDEST SARL AU
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)86 
تجزئة)اال ار5)ا راش5 وة)-)52000 

ا راش5 وة)املغرب.
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)-.
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تح1يل) تم) (2022 ماي) (07 في) املؤرخ)
من) الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)
(- ا راش5 وة) اال ار5) تجزئة) (86 »رقم)
52000)ا راش5 وة)املغرب«)إلى)»قصر)
 52000 (- ا راش5 وة) م غر5) اسرير)

ا راش5 وة)املغرب«.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
25)ماي) بتاريخ) با رش5 وة) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)313.
66I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE GRANDS TRAVAUX DE
CONSTRUCTION GHRISS

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

رفع)رأسمال)ا شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA(،(52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE GRANDS TRAVAUX DE
 CONSTRUCTION GHRISS

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)
120)ز وة)املذسكر)ا بل ي)كلم5مة)

ا راش5 وة)-)52000)ا راش5 وة)
املغرب.

رفع)رأسمال)ا شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)-.

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
رفع) تم) (2022 ماي) (24 في) املؤرخ)
ق ره) بمبلغ) ا شركة) رأسمال)
»400.000)درهم«)أي)من)»100.000 
عن) درهم«) (500.000« إلى) درهم«)
أق) حصص) و وة) تو وم) (: طريق)

ع5ن5ة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
25)ماي) بتاريخ) با رش5 وة) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)314.
67I

chrono services

BANANI ASSISTANCE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

chrono services
45)ز وة)عوبة)بن) افع)برش5 ،)

26100،)برش5 )املغرب
BANANI ASSISTANCE)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)سفلي)
ا رقم)17)تجزئة)بيرك1ر)-)26100 

برش5 )املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
16641

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (12
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.BANANI ASSISTANCE
استغالل) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

س5ارات)االسذاف.
سفلي) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 26100 (- بيرك1ر) تجزئة) (17 ا رقم)

برش5 )املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )بناني)محم ):)1.000)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
 54 بناني)محم )عن1ا ه)ا() ا س5 )
تجزئة)امل ونة)26100)برش5 )املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
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 54 بناني)محم )عن1ا ه)ا() ا س5 )

تجزئة)امل ونة)26100)برش5 )املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (25 بتاريخ) ببرش5 ) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)513.

68I

SUD EST CONSEIL

SDBTP
إعالن)متذ د)ا ورارات

SUD EST CONSEIL

 Immeuble Dahir B, Apt 16, Bd

 Hassan(II,(Hay(Hassani(،(40130،

Marrakech maroc

SDBTP)»شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5«

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)اقامة)
ا نخ5ل)IV)رقم)66)ا طابق)االقل)

تامنص1رت)-)40000)مراكش)

املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.53695

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

اتخاع) تم) (2022 أبريل) (25 في) املؤرخ)

ا ورارات)ا تا 5ة:)

قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

تح1يل)املور)االجتماعي) شركة

قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

تغير)نشاط)ا شركة)

قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)

على) ونص) ا ذي) (:3 رقم) بن )

أعمال) (: ا شركة) نشاط) ماولي:)

االتصاالت) ا كهرباء,) شبكات) ترك5ب)

ا شرب) قم5اه) قا السلك5ة) ا سلك5ة)

ا صحي) قا صرف) ا طرق) أشغال) (-

أشغال) (- استيراد)قتص ور) (- قا ته5ئة)

مختلفة)

بن )رقم)4:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

ا طابق) (: االجتماعي) شركة) املور)

ا ذزقزية) (2490 رقم) اقامة) ا سفلي)

مراكش.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136146.

69I

مكتب)محاسبة

GOLDLINE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

مكتب)محاسبة
عمار5)41)شوة)2)ز وة)عالل)بن)عب )
هللا)ص.ب)200)ا رش5 وة)،)52004،)

ا رش5 وة)املغرب
GOLDLINE)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)في)ط1ر)ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)قصر)تارد5)

الخنك)ب)ص)ا رش5 وة)-)52000 
ا رش5 وة)املغرب.

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.15073
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 وناور) (18 في) املؤرخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
رأسما ها) مبلغ) (GOLDLINE
مورها) قعن1ان) درهم) (100.000
اإلجتماعي)قصر)تارد5)الخنك)ب)ص)
ا رش5 وة)-)52000)ا رش5 وة)املغرب)

 ت5جة)ل):)االفالس.
قصر) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
(- ا رش5 وة) ص) ب) الخنك) تارد5)

52000)ا رش5 وة)املغرب.)
ق)عين:

ق) فا تير) با تاني) ا س5 )5()
25)عمار5)س1برادور)شارع) عن1ا ه)ا()
م1الي)عب )هللا)اك ال)اكادور)10090 

اكادور)املغرب)كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 02 بتاريخ) با رش5 وة) االبت ائ5ة)

مارس)2022)تحت)رقم)118/2022.

70I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU 

BNTJ TRANS
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

ا طابق)ا ثا ث)شارع)عالل)ابن)عب )
هللا)رقم)32)ا ريش)،)52400،)ا ريش)

املغرب
BNTJ TRANS)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5)في)ط1ر)

ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)141 

مكرر)شارع)م1الي)علي)ا شريف)حي)
تاحم ا ت)ا ريش)-)52400)ا ريش)

املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.2569

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 ماي) (05 في) املؤرخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
رأسما ها) مبلغ) (BNTJ TRANS
مورها) قعن1ان) درهم) (100.000
م1الي) شارع) مكرر) (141 اإلجتماعي)
ا ريش) تاحم ا ت) حي) ا شريف) علي)
(: ل) املغرب) ت5جة) ا ريش) (52400  -

اسباب)اقتصادوة.
 141 ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
حي) ا شريف) علي) م1الي) شارع) مكرر)
ا ريش) (52400 (- ا ريش) تاحم ا ت)

املغرب.)
ق)عين:

ا س5 )5()واسين)بطان)ق)عن1ا ه)ا()
حي) ا شريف) علي) م1الي) شارع) (141
ا ريش) (52400 ا ريش) تاحم ا ت)

املغرب)كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة)

- :
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (18 بتاريخ) بم5  ت) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)126.
71I

LMT AUDITING

MKHICH CAR
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V(،
20000،(CASABLANCA(MAROC

MKHICH CAR)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)اقامة)
ا سالم)ا ز وة)457)كاراج)2)ا  شير5)

الجهادوة)-)86360)ا زكان)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

26169
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (20
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.MKHICH CAR
كراء) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا س5ارات)ب قن)سائق).
اقامة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
2)ا  شير5) 457)كاراج) ا سالم)ا ز وة)

الجهادوة)-)86360)ا زكان)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )رش5 )مخيش):)334)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
 333 (: مخيش) امبارك) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
حصة) (333 (: اقبال) واسين) ا س5 )

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )رش5 )مخيش)عن1ا ه)ا()حي)
اورحا ن)ا ز وة)1108)رقم)1)ا  شير5)

الجهادوة)86360)ا زكان)املغرب.
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عن1ا ه)ا() مخيش) امبارك) ا س5 )
 00000 امسكرقد) جماعة) ق) دقار)

اكادور)املغرب.
ا س5 )واسين)اقبال)عن1ا ه)ا()دقار)
 0000 امسكرقد) ب1سحاب) س5 ي)

اكادور)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )رش5 )مخيش)عن1ا ه)ا()حي)
اورحا ن)ا ز وة)1108)رقم)1)ا  شير5)

الجهادوة)86360)ا زكان)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (24 بتاريخ) با زكان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)973.
72I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

CULTURE MOTO SARLAU
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
رفع)رأسمال)ا شركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11
 CASABLANCA،(20360،
CASABLANCA MAROC

 CULTURE MOTO SARLAU
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)110)شارع)
2)مارس)حي)املستشف5ات)-)20503 

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
رفع)رأسمال)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.90871

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
املؤرخ)في)18)ماي)2022)تم)رفع)رأسمال)
 2.800.000« ق ره) بمبلغ) ا شركة)
درهم«) (7.200.000« من) أي) درهم«)
طريق) عن) درهم«) (10.000.000« إلى)
:)إدماج)احت5اطي)أق)أرباح)أق)عالقات)

إص ار)في)رأس)املال.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 24 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825013.
73I

FOUZMEDIA

STE BOH MOST SARL AU
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA(،(14000،(kenitra

maroc
 STE BOH MOST SARL AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ز وة)
هارقن)ا رش5 )إقامة)فردقس)ا رقم)
3)م5م1زا)-)14000)ا ون5طر5)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
65383

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (24
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 STE (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.BOH MOST SARL AU
في) :)مواقل) بإوجاز) ا شركة) غرض)

األشغاالملختلفة)قأشغال)ا بناء
بنصف) قاملتالش5ات) الح و ) ب5ع)

الجملة.
ز وة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ا رقم) فردقس) إقامة) ا رش5 ) هارقن)
3)م5م1زا)-)14000)ا ون5طر5)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)
درهم،)موسم)كا تالي:

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

مصطفى) ب1حفر5) ا س5 )
عن1ا ه)ا()--)--)ا ون5طر5)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (
قم1اطن)مسيري)ا شركة:

مصطفى) ب1حفر5) ا س5 )
عن1ا ه)ا()--)--)ا ون5طر5)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (24 بتاريخ) با ون5طر5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)-.
74I

PARA WAFA SANTE

 PARA WAFA بارا وفا سانت
SANTE

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

PARA WAFA SANTE
 LOT BASSATINE N64

 MAGASIN N 2 BOUSKOURA
 CASABLANCA LOT BASSATINE

 N64 MAGASIN N 2
 BOUSKOURA(CASABLANCA،
20100،(CASABLANCA(Maroc

 PARA WAFA(بارا)قفا)سا ت
SANTE)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)
ا بساتين)رقم)64)املحل)رقم)2 
بسك1ر5)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب)

تجزئة)ا بساتين)رقم)64)املحل)رقم)
2)بسك1ر5)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب)

20230)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
451181

 14 في) مؤرخ) حر) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2019 أكت1بر)
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها):)بارا)قفا)

.PARA WAFA SANTE(سا ت
(: بإوجاز) ا شركة) غرض)

.PARAPHARMACIE

تجزئة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 2 رقم) املحل) (64 رقم) ا بساتين)
املغرب) ا ب5ضاء) ا  ار) بسك1ر5)
رقم) املحل) (64 رقم) ا بساتين) تجزئة)
املغرب) ا ب5ضاء) ا  ار) بسك1ر5) (2

20230)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

100.000,00)درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: قريم�سي) سهام) ا س5 5)
حصة)بو5مة)100,00)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() قريم�سي) سهام) ا س5 5)
رقم)4)ز وة)اب1)ضبي)ا 1ازيس)20100 

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() قريم�سي) سهام) ا س5 5)
رقم)4)ز وة)اب1)ضبي)ا 1ازيس)20100 

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 19 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

دجنبر)2019)تحت)رقم)724032.
75I

AGAFISCO

TANDIF OHI KOB
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

AGAFISCO
رقم)350)شارع)م1الي)اسماع5ل)

حي)ا نهظة)اكادور)،)80030،)اكادور)
املغرب

TANDIF OHI KOB)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)مست1طن)

في)مكتب)رقم)53)ا طابق)ا رابع)
صا ة)املام1 5ة)شارع)حسن)

ب1نذماني)فح)500)حي)ا  اخلة)أكادور)
- 80000)أكادور)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )
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رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

50857

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)

ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 فبراور) (22

مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:

عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)

(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.TANDIF OHI KOB

أعمال) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

منتجات) تجار5) (/ املنزلي) ا تنظ5ف)

ا تنظ5ف.

عن1ان)املور)االجتماعي):)مست1طن)

في)مكتب)رقم)53)ا طابق)ا رابع)صا ة)

فح) ب1نذماني) حسن) شارع) املام1 5ة)

 80000 (- أكادور) ا  اخلة) حي) (500

أكادور)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

 1.000 (: ك1بي) مبيركة) ا س5 5)

درهم) (100.000 بو5مة) حصة)

 لحصة.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() ك1بي) مبيركة) ا س5 5)

 84023 طاطا) أديس) أكرزاكن) دقار)

طاطا)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

أقهي)هبة)عن1ا ه)ا()دقار) ا س5 5)

طاطا) (84023 طاطا) أديس) أكرزاكن)

املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

مارس) (16 بتاريخ) باكادور) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)108965.

76I

METACOMPTA

TAHWILAT ISSAM Sarl A.U
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

BON TRAJET
 N° 139 Avenue Imam Malik

 01er(Etage(Appt04(،(43000،(EL
KELAA SRAGHNA MAROC
 TAHWILAT ISSAM Sarl A.U

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)دقار)
اقالد)عي�سى)املرب1ح)-)43000)قلذة)

ا سراغنة)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
5247

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (05
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.TAHWILAT ISSAM Sarl A.U
تح1يل) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
تحص5ل) في) ا 1س5ط) االم1ال،)

ا  و1ن،)ا سمسر5
دقار) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
قلذة) (43000 (- املرب1ح) عي�سى) اقالد)

ا سراغنة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: عصام) ذ1ج) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() عصام) ذ1ج) ا س5 )
 43000 ا كرن) اقالد) الح1زية) دقار)

قلذة)ا سراغنة)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() عصام) ذ1ج) ا س5 )
 43000 ا كرن) اقالد) الح1زية) دقار)

قلذة)ا سراغنة)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
االبت ائ5ة)بولذة)ا سراغنة)بتاريخ)25 

ماي)2022)تحت)رقم)234/2022.
77I

BUREAU NAJAH

STE LINNA TRADIV
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

BUREAU NAJAH
شارع)األمير)م1الي)عب )هللا)رقم)17 
ا ذ15ن)،)70000،)ا ذ15ن)املغرب

STE LINNA TRADIV)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)م1الي)
رش5 )بل1ك)20)رقم)31)مكررا ذ15ن)

- 70000)ا ذ15ن)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
41399

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (22
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 STE (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.LINNA TRADIV
أشغال) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
ا تنظ5ف) أشغال) (- املتذ د5) ا بناء)

قالخ مات)ا ذامة).
عن1ان)املور)االجتماعي):)حي)م1الي)
31)مكررا ذ15ن) 20)رقم) بل1ك) رش5 )

- 70000)ا ذ15ن)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)
درهم،)موسم)كا تالي:

 1.000 (: املت15ي) خليهن) ا س5 )
حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() املت15ي) خليهن) ا س5 )
بل1ك) ا شطراألقل) رش5 ) م1الي) حي)
ا ذ15ن) (70000 ا ذ15ن) (31 رقم) (20

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() املت15ي) خليهن) ا س5 )
بل1ك) ا شطراألقل) رش5 ) م1الي) حي)
ا ذ15ن) (70000 ا ذ15) (31 رقم) (20

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
أبريل) (27 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1199.
78I

cabinet nabil el azouzi

VELLVY
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

cabinet nabil el azouzi
 Rue jbal ELAYACHI IMM 28
 2(ièm(2tage(AGDAL(RABAT(،

10100،(RABAT(MAROC
VELLVY)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)15)شارع)

االبطال)رقم)4)اك ال)ا رباط)ا رباط)
10090)ا رباط)املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
160565

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (19
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
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عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.VELLVY
إنشاء) (- (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
الخ مات) ملو مي) مخصصة) منصة)

عبر)اإل تر ت.
إنشاء)منصة)مخصصة) لمب5ذات)

عبر)اإل تر ت.
-)إنشاء)منصة)مخصصة)إلعال ات)

األعمال)قا شؤقن)ا تجارية....
عن1ان)املور)االجتماعي):)15)شارع)
االبطال)رقم)4)اك ال)ا رباط)ا رباط)

10090)ا رباط)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 630 (: ش5اضمي) مه ي) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
ا س5 )اومن)صنه5جي):)370)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )مه ي)ش5اضمي)عن1ا ه)ا()
64)ز وة)س5 ي)عمر)ا ذيساقي)م)س)
ا رباط) (10170 ا رباط) ا س1ي�سي) ع)

املغرب.
عن1ا ه)ا() صنه5جي) اومن) ا س5 )
ا زينب) ز وة) (18 رقم) الش1م5ير2)
ا رباط) (10100 ا رباط) ا رياض) حي)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )مه ي)ش5اضمي)عن1ا ه)ا()
64)ز وة)س5 ي)عمر)ا ذيساقي)م)س)
ا رباط) (10170 ا رباط) ا س1ي�سي) ع)

املغرب
عن1ا ه)ا() صنه5جي) اومن) ا س5 )
ا زينب) ز وة) (18 رقم) الش1م5ير2)
ا رباط) (10100 ا رباط) ا رياض) حي)

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) با رباط) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)125036.

79I

BERNIA WORKS COMPANY

BERNIA WORKS COMPANY
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

BERNIA WORKS COMPANY
ا ذ15ن،)70000،)املغرب

 BERNIA WORKS COMPANY
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)تجزئة)
املستوبل)س1)رقم)34)،)70000،)

ا ذ15ن،)املغرب)
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
41703

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (19
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) االقتضاء)

.BERNIA WORKS COMPANY
أشغال) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
ا بناء،) م1اد) ب5ع) ا ذامة،) ا بناء)
مراقبة) حراسة،) مختلفة،) أشغال)

با كاميرات،)الخ..
تجزئة) (: االجتماعي) املور) عن1ان) (
(،70000 (، (34 رقم) س1) املستوبل)

ا ذ15ن،)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )بر 5ة)سذ5 ):)1.000)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
بر 5ة)سذ5 )عن1ا ه)ا()حي) ا س5 )
عمار5) غشت) (20 شارع) رش5 ) م1الي)
ا ذ15ن) (70000  07 رقم) سم1ني)

املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

بر 5ة)سذ5 )عن1ا ه)ا()حي) ا س5 )

عمار5) غشت) (20 شارع) رش5 ) م1الي)

ا ذ15ن) (70000  07 رقم) سم1ني)

املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (24 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1432.

80I

METACOMPTA

SRAGHNA TECH

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 

تول5ص)ه ف)ا شركة

BON TRAJET

 N° 139 Avenue Imam Malik

 01er(Etage(Appt04(،(43000،(EL

KELAA SRAGHNA MAROC

SRAGHNA TECH)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)االجتماعي)39)املركب)

االجتماعي)قاالقتصادي)شوة)رقم)2 

- 43000)قلذة)ا سراغنة)املغرب.

تول5ص)ه ف)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

3509

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)

حذف) تم) (2022 أبريل) (12 في) املؤرخ)

ا شركة) نشاط) من) ا تا 5ة) األنشطة)

الحالي):

مواقل)في)اشغال)ا بناء)قاالشغال)

املختلفة.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

االبت ائ5ة)بولذة)ا سراغنة)بتاريخ)16 

ماي)2022)تحت)رقم)218/2022.

81I

omnium management

J.A.B FISH
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

omnium management

 rce(52(av(hassane(22(vn(fes(، 82

30100،(fes(maroc

J.A.B FISH)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)قطذة)3 

تجزئة)مبرقكة)طريق)عين)ا سمن)-)

30100)فاس)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

72687

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)

ا وا 1ن) إع اد) تم) (2021 غشت) (31

مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:

عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)

 J.A.B (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.FISH

غرض)ا شركة)بإوجاز):)مطذم.

 3 عن1ان)املور)االجتماعي):)قطذة)

(- ا سمن) عين) طريق) مبرقكة) تجزئة)

30100)فاس)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

 1.000 (: ابراهمي) حنان) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() ابراهمي) حنان) ا س5 5)

شارع)ا 1ال)0000)تاق ات)املغرب.
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قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قم1اطن)مسيري)ا شركة:

عن1ا ه)ا() ابراهمي) حنان) ا س5 5)
شارع)ا 1ال)0000)تاق ات)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)26)ماي)2022 

تحت)رقم)2584.
83I

املت1سط5ة

AFICHAB PROMO
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

املت1سط5ة
42)ز وة)املسج )حي)ا يسر)،)

26100،)برش5 )املغرب
AFICHAB PROMO)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)26)محج)

مرس)ا سلطان)ا طابق)1)ا شوة)3 - 
20006)ا  ارب5ضاء)املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
544037

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (16
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

. AFICHAB PROMO
:)املذامالت) غرض)ا شركة)بإوجاز)
ا ذوارية),)ا تجار5,)استيراد)ق)تص ور.
عن1ان)املور)االجتماعي):)26)محج)
مرس)ا سلطان)ا طابق)1)ا شوة)3 - 

20006)ا  ارب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 90.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
300)حصة) (: ا س5 )محم )شابة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
ا س5 )عب )ا 1اح )عف5ف):)300 

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
 300 (: شابة) ا كريم) عب ) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
 57 ا س5 )محم )شابة)عن1ا ه)ا()
املستوبل) تجزئة) ما ك) اإلمام)  هج)

ا سذاد5)24000)الج و 5)املغرب.
عف5ف) ا 1اح ) عب ) ا س5 )
عن1ا ه)ا()03)ز وة)ا 1ح 5)حي)ركراكة)

26100)برش5 )املغرب.
ا س5 )عب )ا كريم)شابة)عن1ا ه)ا()

برش5 )26100)برش5 )املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
 57 ا س5 )محم )شابة)عن1ا ه)ا()
املستوبل) تجزئة) ما ك) اإلمام)  هج)

ا سذاد5)24000)الج و 5)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 24 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)824876.
84I

CABINET BAHMAD

SEMVI
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

CABINET BAHMAD
إقامة)مراكش)بالزا)عمار5)د)1)شوة)
ب)21)ا طابق)ا ثاني)جليز)مراكش)
إقامة)مراكش)بالزا)عمار5)د)1)شوة)
ب)21)ا طابق)ا ثاني)جليز)مراكش،)

40000،)مراكش)املغرب
SEMVI)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)مكتب)رقم)
2)في)ا 5مين،)شوة)رقم)6،)زاقية)ز وة)
طارق)ابن)زياد)ق)ابن)عائشة،)إقامة)
اكسال)س15ر،)عمار5)18،)-)40000 

مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

125839
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (13

املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:

عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)

.SEMVI(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

غرض)ا شركة)بإوجاز):)كراء)شوق)

قف5الت)مفرقشة.

مكتب) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
6،)زاقية) 2)في)ا 5مين،)شوة)رقم) رقم)
عائشة،) ابن) ق) زياد) ابن) طارق) ز وة)

(- (،18 عمار5) س15ر،) اكسال) إقامة)

40000)مراكش)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

ا س5 )ج1اكان)س5ميس)عن1ا ه)ا()
73)ش1مان)دي)فين)66000)بيرب5ن15ن)

فرنسا.

مارغريت) رقز) أ  ري) ا س5 5)

 73 ف5ناس)زقجة)س5ميس)عن1ا ه)ا()
بيرب5ن15ن) (66000 فين) دي) ش1مان)

فرنسا.

ج1اك5م) دو يي) ريجيس) ا س5 )

بارت5ل5مي) ري) عن1ا ه)ا() س5ميس)

ت5م1 يي)66000)بيرب5ن15ن)فرنسا.
أ  ري) ماري) ا س5 5) 5 ي)
سين) دي) ري) (6 عن1ا ه)ا() س5ميس)

66000)بيرب5ن15ن)فرنسا.

ا س5 )مارك)أ  يستري)عن1ا ه)ا()
73)ش1مان)دي)فين)66000)بيرب5ن15ن)

فرنسا.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

ا س5 )ج1اكان)س5ميس)عن1ا ه)ا()
73)ش1مان)دي)فين)66000)بيرب5ن15ن)

فرنسا

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (26 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136150.

85I

EURO-CARPET

EURO-CARPET
إعالن)متذ د)ا ورارات

EURO-CARPET
املنطوة)ا صناع5ة)اجز اوة،)ا وطذة)
رقم)140،)ا طابق)األقل،)املكتب)رقم)

1)،)90000،)طنجة)املغرب
EURO-CARPET)»شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 «

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)املنطوة)
ا صناع5ة)اجز اوة،)ا وطذة)رقم)

140،)ا طابق)األقل،)املكتب)رقم)1 
-)-)طنجة)املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.111073
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)11)ماي)2022
تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)

على) ونص) ا ذي) (:1 رقم) قرار)
ماولي:)ا زياد5)في)رأسمال)ا شركة)من)
 40.000.000 إلى) درهم) (2.100.000
 379.000 بإص ار) قع ك) درهم،)
درهم) (100 فئة) من) ج و 5) حصة)
إجمالي) بمبلغ) ا 1اح 5)  لحصة)
كما) درهم) (37.900.000 ق ره)
تم) درهم) (29.900.000 مبلغ) (: ولي)
خصمها)من)الحساب)الجاري)ا  ائن)
قاملتمثل) املتبوي) قاملبلغ)  لشريكة،)
نسبة) دفع) تم) درهم) (8.000.000 في)
ب1اسطة) 2.000.000)درهم) أي) ا ربع)
ا بنكي) الحساب) في) االكتتاب) و ا)

 لشركة.)
قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ا س5 ) في) ثوة)تس5ير)ا شركة) تج و )
املسير) بصفته) ا سذ5 ي) الحق) عب )
قع ك) ا غير)شريك) لشركة،) ا 1ح5 )
ا شركة) تلزم) مح قد5.) غير) مل 5)
املسير) بت1ق5ع) مذامالتها) جم5ع) في)
ا 1ح5 )ا غير)شريك)ا س5 )عب )الحق)

ا سذ5 ي.
على) ونص) ا ذي) (:3 رقم) قرار)
ماولي:)تح5ين)قإعاد5)ص5اغة)ا وا 1ن)

األسا�سي) لشركة.)
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)
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ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)0:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ا وا 1ن) ص5اغة) قإعاد5) تح5ين)

األسا�سي)با كامل.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (20 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)253875.
86I

NE CONSULTING & SERVICES SARL AU

 SADEKTOURS AFRIQ
INVEST

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

 NE CONSULTING & SERVICES
SARL AU

 RUE LIBERTE N10 3EME ETAGE
 APP(N6(،(20000،(CASABLANCA

MAROC
 SADEKTOURS AFRIQ INVEST
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)10)ز وة)

الحرية)ا طابق)ا ثا ث)شوة)رقم)5 - 
20000)ا  ارا ب5ضاء)املغرب)
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
544427

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (11
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.SADEKTOURS AFRIQ INVEST
تس5ير) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
بجم5ع) األكالت) قمواهي) املطاعم)

أ 1اعها.
10)ز وة) (: عن1ان)املور)االجتماعي)
 -  5 ا ثا ث)شوة)رقم) ا طابق) الحرية)

20000)ا  ارا ب5ضاء)املغرب).
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
محم ) زكاري) خ5اط) ابن) ا س5 )
درهم) (100 بو5مة) حصة) (1.000  :

 لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
محم ) زكاري) خ5اط) ابن) ا س5 )
عن1ا ه)ا()ما تيز)46000)م1غال)ترك5ا.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
محم ) زكاري) خ5اط) ابن) ا س5 )
عن1ا ه)ا()ما تيز)46000)م1غال)ترك5ا)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 26 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825249.
87I

CAF MAROC

 INSTITUT FAHD
 DE FORMATION

PROFESSIONELLE PRIVE
إعالن)متذ د)ا ورارات

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2°(ETG(N°(7(TANGER(،(90000،

TANGER MAROC
 INSTITUT FAHD
 DE FORMATION

PROFESSIONELLE PRIVE)»شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 «
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)تجزئة)

ا ب1غاز)قطذة)186)رقم)1)-)-)طنجة)
املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.90891
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)12)ماي)2022
تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)

قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
 INSTITUT من) ا شركة) إسم) تغ5ير)

 FAHD DE FORMATION
إلى) (PROFESSIONELLE PRIVE

TANGER NORD PRIVE
على) ونص) ا ذي) (:2 رقم) قرار)
ماولي:)تغير)نشاط)ا شركة)إلى)م رسة)

ا تذل5م)الخاص.
قرار)رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

تح وث)ا وا 1ن)االسا�سي) لشركة.
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

با تذ ول
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)4812.
88I

بغط5طي)عب )ا رحمان

دنيا سنتر فوطو
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

بغط5طي)عب )ا رحمان
276)ز وة)ب1عب5 )ا سلماني)ا و )

س)2)ا شطر)02)خريبكة)،)25000،)
خريبكة)امللكة)املغرب5ة

د 5ا)سنتر)ف1ط1)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)80)شارع)
املشتسفى)قادي)زم)-)25350)قادي)

زم)املغرب.
تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)47.
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تذ5ين) تم) (2022 ماي) (05 في) املؤرخ)
ا س5 )5()ق هنا) مسير)ج و ) لشركة)

محسن)كمسير)قح5 
تبذا) وب1ل)استوا ة)املسير.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) زم) ب1ادي) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)55/2022.
89I

VISION CONSEILS FIDUCIAIRE SARL AU

 AJOUADY ESPACE NEGOCE
SARL

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

 VISION CONSEILS FIDUCIAIRE
SARL AU

 N°69 VILLA MAHASSINE APPT
 N°2 MASSIRA I C MARRAKECH

 ،(40000،(MARRAKECH
MAROC

 AJOUADY ESPACE NEGOCE
SARL)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)محل)

ا كائن)في)طابق)األر�سي)دقار)إوزيكي)
رقم)2668 - 40000)مراكش)املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
125671

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (25
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
 AJOUADY ESPACE NEGOCE

.SARL
غرض)ا شركة)بإوجاز):)ب5ع)م1اد)ق)

سلع)ا تزوين)ا  اخلي
ب5ع)املج1هرات)قالحلى
االستيراد)قا تص ور.

محل) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
إوزيكي) دقار) األر�سي) طابق) في) ا كائن)
رقم)2668 - 40000)مراكش)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)
درهم،)موسم)كا تالي:

(: االج1ادي) ا رزاق) عب ) ا س5 )
400)حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة)

.
 150 (: االج1ادي) و1نس) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
ا س5 )عب )املنذم)االج1ادي):)150 

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
 150 (: االج1ادي) مريم) ا س5 5)
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حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
 150 (: هاجراالج1ادي) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
االج1ادي) ا رزاق) عب ) ا س5 )
رقم) رقزقرت) اركان) ك1 ف) عن1ا ه)ا()
مراكش) (40000 تسلطا ت) (562

املغرب.
ا س5 )و1نس)االج1ادي)عن1ا ه)ا()
 562 رقم) رقزقرت) اركان) ك1 ف)

تسلطا ت)40000)مراكش)املغرب.
عن1ا ه)ا() املنذم) عب ) ا س5 )
 562 رقم) رقزقرت) اركان) ك1 ف)

تسلطا ت)40000)مراكش)املغرب.
ا س5 5)مريم)االج1ادي)عن1ا ه)ا()
 562 رقم) رقزقرت) اركان) ك1 ف)

تسلطا ت)40000)مراكش)املغرب.
ا س5 5)هاجراالج1ادي)عن1ا ه)ا()
 562 رقم) رقزقرت) اركان) ك1 ف)

تسلطا ت)40000)مراكش)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
االج1ادي) ا رزاق) عب ) ا س5 )
رقم) رقزقرت) اركان) ك1 ف) عن1ا ه)ا()
مراكش) (40000 تسلطا ت) (562

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (23 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)135970.
90I

AGIN SARL

AGIL BINAE SARL
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

AGIN SARL
 RUE RABIA APT 2 AGDAL 17

 RABAT(،(12000،(RABAT
MAROC

AGIL BINAE SARL)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)
دومناتي)1)رقم)63)عين)ا رقز)

ا صخيرات)-)12050)ا صخيرات)
املغرب.

تف1يت)حصص
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.129545
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2022 أبريل) (29 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
ملغاري) احم ) ()5( ا س5 ) تف1يت)
500)حصة)اجتماع5ة)من)أصل)500 
حصة) فائ 5)ا س5 ))5()محم )اكارى)

بتاريخ)05)ماي)2022.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
ماي) (26 بتاريخ) بتمار5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)8196.
91I

AGIN SARL

AGIL BINAE SARL
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تح1يل)ا شكل)ا وا 1ني) لشركة

AGIN SARL
 RUE RABIA APT 2 AGDAL 17

 RABAT(،(12000،(RABAT
MAROC

AGIL BINAE SARL)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

ق)عن1ان)مورها)االجتماعي)تجزئة)
دومناتي)1)رقم)63)عين)ا رقز)

ا صخيرات)-)12050)ا صخيرات).
تح1يل)ا شكل)ا وا 1ني) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.129545
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تح1يل) تم) (2022 أبريل) (29 في) املؤرخ)
ا وا 1ني) لشركة)من)»شركة) ا شكل)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5«)إلى)»شركة)
عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 «.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) بتمار5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)8196.
92I

AGIN SARL

AGIL BINAE SARL
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

AGIN SARL
 RUE RABIA APT 2 AGDAL 17

 RABAT(،(12000،(RABAT
MAROC

AGIL BINAE SARL)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)
دومناتي)1)رقم)63)عين)ا رقز)

ا صخيرات)-)12050)ا صخيرات)
املغرب.

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.129545
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تذ5ين) تم) (2022 أبريل) (29 في) املؤرخ)
مسير)ج و ) لشركة)ا س5 )5()اكارى)

محم )كمسير)قح5 
تبذا)إلقا ة)مسير.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) بتمار5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)8196.
93I

STE BABOUZID

SOROR TRADING
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

STE BABOUZID
 AVENUE MEKKA 1er ETAGE
 NR(27(،(70000،(LAAYOUNE

MAROC
SOROR TRADING)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)م ونة)

ا 1ح 5)بل1ك)F)رقم)288 - 70000 
ا ذ15ن)املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
41193

في) مؤرخ) م1ثق) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (15
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.SOROR TRADING
ا نول) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

لحساب)ا غير.
م ونة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 70000  -  288 رقم) (F بل1ك) ا 1ح 5)

ا ذ15ن)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: املت1كل) هللا) عب ) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
 1000 (: املت1كل) هللا) عب ) ا س5 )

بو5مة)100)درهم.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )عب )هللا)املت1كل)عن1ا ه)ا()

ا ذ15ن)70000)ا ذ15ن)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )عب )هللا)املت1كل)عن1ا ه)ا()

ا ذ15ن)70000)ا ذ15ن)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
أبريل) (15 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1043.
94I

tensiftconsultant

OUMNIA AMENAGEMENT
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قفل)ا تصف5ة

tensiftconsultant
املكتب)2)عمار5)ا طنطاقي)ز وة)
ا صناعة)،)46000،)آسفي)املغرب
 OUMNIA AMENAGEMENT

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي):)املحل)
رقم)1)اقامة)ا  قحة)1)شارع)م1الي)

و1سف)-)46000)اسغي)املغرب.
قفل)ا تصف5ة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
.10889
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ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
حل) تورر) (2022 وناور) (12 في) املؤرخ)
 OUMNIA AMENAGEMENT
عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)
رأسما ها) مبلغ) ا 1ح5 ) ا شريك)
مورها) قعن1ان) درهم) (100.000
اإلجتماعي)املحل)رقم)1)اقامة)ا  قحة)
 46000 (- و1سف) م1الي) شارع) (1
اسغي)املغرب) ت5جة)ل-)ققف)نشاط)

املؤسسة.
ق)عين:

ق) ب1ريشة) نذ5مة) ا س5 )5()
حي) ما ك) االمام) ز وة) (7 عن1ا ه)ا()
اسفي) (46000 الج و 5) امل ونة)

املغرب)كمصفي))5() لشركة.
ق)ق )تم)انذواد)الجمذ5ة)الختام5ة)
املحل) قفي) (2022 وناور) (12 بتاريخ)
1)شارع)م1الي) ا  قحة) اقامة) (1 رقم)

و1سف)-)46000)اسفي)املغرب.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
وناور) (26 بتاريخ) بآسفي) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)81.
95I

tensiftconsultant

ORGAF
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قفل)ا تصف5ة

tensiftconsultant
املكتب)2)عمار5)ا طنطاقي)ز وة)
ا صناعة)،)46000،)آسفي)املغرب
ORGAF)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي):)رقم)5 
حي)ا بالط1)تواطع)شارع)الحرية)ق)
ز وة)ا ط5ب)بنه5مة)عمار5)ك1مرزي )
ا طابق)2 - 46000)اسفي)املغرب.

قفل)ا تصف5ة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

.4505
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2020 11) 1 بر) في) املؤرخ)
املسؤق 5ة) عات) شركة) (ORGAF
 110.000 رأسما ها) مبلغ) املح قد5)
رقم) اإلجتماعي) مورها) قعن1ان) درهم)
الحرية)ق) تواطع)شارع) ا بالط1) 5)حي)

ك1مرزي ) عمار5) بنه5مة) ا ط5ب) ز وة)
املغرب) اسفي) (46000  -  2 ا طابق)

 ت5جة)ل-)ققف)نشاط)املؤسسة.
-)اسباب)اقتصادوة.

ق)عين:
ا س5 )5()مها)الحك5م)ق)عن1ا ه)ا()
رقم)7)ز وة)ر)تجزئة)ا رياض)حي)م)ج)
()5( كمصفي) املغرب) اسفي) (46000

 لشركة.
ق)ق )تم)انذواد)الجمذ5ة)الختام5ة)
 5 رقم) قفي) (2020 دجنبر) (28 بتاريخ)
ق) الحرية) شارع) تواطع) ا بالط1) حي)
ك1مرزي ) عمار5) بنه5مة) ا ط5ب) ز وة)

ا طابق)2 - 46000)اسفي)املغرب.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
أبريل) (12 بتاريخ) بآسفي) االبت ائ5ة)

2021)تحت)رقم)375.
96I

CORPORATE AUDIT GROUP

METALISSIMO
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

CORPORATE AUDIT GROUP
445,)شارع)عب )امل1من،)ا طابق)
الخامس،)رقم)22)،)20000،)

casablanca maroc
METALISSIMO)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5)في)ط1ر)

ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)219)محج)

 هراقيين)ا طابق)ا ثا ث)-)20000 
ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.175743
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 أبريل) (20 في) املؤرخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
رأسما ها) مبلغ) (METALISSIMO
مورها) قعن1ان) درهم) (100.000
اإلجتماعي)219)محج) هراقيين)ا طابق)
ا ب5ضاء) ا  ار) (20000 (- ا ثا ث)

املغرب) ت5جة)ل):)..
ق)ح د)مور)ا تصف5ة)ب)219)محج)
 20000 (- ا ثا ث) ا طابق)  هراقيين)

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.)
ق)عين:

تازي) مه ي) أحم ) ا س5 )5()
كلم) مكة،) طريق) (،93 عن1ا ه)ا() ق)
 20000 م5ل1دي) تازي) تجزئة) (،8300
()5( كمصفي) املغرب) ا ب5ضاء) ا  ار)

 لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة)

- :
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 18 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)824530.
97I

CDH AUDIT ET CONSEILS

PARILOC
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE(D›AZILAL(34(،(20110،

CASABLANCA MAROC
PARILOC)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)75)شارع)
ا فا)clos de Provence)ا طابق)

ا تاسع)شوة)ب)108 - 20370)ا  ار)
ا ب5ضاء)املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
543.891

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (11
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.PARILOC
غرض)ا شركة)بإوجاز):)االستغالل)
أي) أق) اإلوجار) أق) ا كراء) طريق) عن)
تشي5 ها) وتم) ا تي) ¸املباني) آخر) شكل)

أق)شراءها
اقتناء)قب5ع)جم5ع)ا ذوارات)قكافة)

الحو1ق)ا ذوارية)املشاعة
ا و5ام)بكافة)األعمال)قا تجهيزات)
على)ا ذوارات)املوتنا5)أق)املؤجر5)مهما)

كا ت)طب5ذتها.
ا ترقيج)ا ذواري.

ا صناع5ة) ا ذمل5ات) كل) قعامة)
أق) املنو1ل) على) أق) قاملا 5ة) قا تجارية)
ا ذوار)املرتبطة)بصفة)مباشر5)أق)غير)
مباشر5)جزئ5ا)أق)كل5ا)بأح )األه اف)
املماثلة)أق)املرتبطة)بأه اف)ا شركة.

عن1ان)املور)االجتماعي):)75)شارع)
ا طابق) (clos de Provence ا فا)
ا تاسع)شوة)ب)108 - 20370)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 960 (: داس1لي) محم ) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
ا س5 )الحسن)داس1لي):)40)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
 960 (: داس1لي) محم ) ا س5 )
حصة) (40 منها) كاملة) ملك5ة) حصة)

ملك5ة)مجرد5)بو5مة)100)درهم.
ا س5 )الحسن)داس1لي):)40)حصة)

حق)اال تفاع)بو5مة)100)درهم.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() داس1لي) محم ) ا س5 )
تجزئة)و1سف)رقم)103)تجزئة)بار فا)

20170)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
ا س5 )الحسن)داس1لي)عن1ا ه)ا()
 20170 بار فا) ا سنبلة) ز وة) (,103

ا  ار)ا ب5ضاء)ا  ار)ا ب5ضاء.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() داس1لي) محم ) ا س5 )
تجزئة)و1سف)رقم)103)تجزئة)بار فا)

20170)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 23 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)824753.
98I
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HELP ENTREPRISE

Alam-Khibra
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

HELP ENTREPRISE
 23RUE BOURED 2EME ETG
 APPT(4(ROCHES(NOIRES(،

20290،(CASABLANCA(MAROC
Alam-Khibra)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)23)ز وة)

ب1ري )ا طابق)ا تاني)ا شوة)4 
ا صخ1ر)ا س1داء)-)20290)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
542447

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (27
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
Alam-(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

.Khibra
دراسة) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا س1ق)قدراسة)ا تصام5م.
 23 (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 4 ا شوة) ا تاني) ا طابق) ب1ري ) ز وة)
ا  ار) (20290 (- ا س1داء) ا صخ1ر)

ا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
(: ج1اد) ك1رفطي) علمي) ا س5 )
درهم) (100 بو5مة) حصة) (1.000

 لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ج1اد) ك1رفطي) علمي) ا س5 )

 49 عمار5) املنص1ر) اقامة) عن1ا ه)ا()

شوة)6)طابق)2)شارع)غا  ي)20026 

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

ج1اد) ك1رفطي) علمي) ا س5 )

 49 عمار5) املنص1ر) اقامة) عن1ا ه)ا()

شوة)6)طابق)2)شارع)غا  ي)20026 

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

 10 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)823121.

99I

QUALICIA CONSULTING

EL HAJEB LUX CAR SARL
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

رفع)رأسمال)ا شركة

QUALICIA CONSULTING

 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE

 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN(MEKNES(،(50000،(MEKNES

MAROC

EL HAJEB LUX CAR SARL)شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)

ا تهامي)شارع)2)رقم)24)الحاجب)-)

51000)الحاجب)املغرب.

رفع)رأسمال)ا شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.46083

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)

تم) (2022 أبريل) (12 في) املؤرخ)

ق ره) بمبلغ) ا شركة) رأسمال) رفع)

»662.400)درهم«)أي)من)»100.000 

عن) درهم«) (762.400« إلى) درهم«)
دو1ن) مع) مواصة) إجراء) (: طريق)

ا شركة)املح د5)املو ار)ق)املستحوة.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (13 بتاريخ) بمكناس) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)1777.

100I

QUALICIA CONSULTING

EMOTIP SARL
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE
 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN(MEKNES(،(50000،(MEKNES
MAROC

EMOTIP SARL)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)كراج)رقم)
267)حي)ا سالم)س5 ي)سذ5 )تم و )
2)مكناس.)-)50000)مكناس)املغرب.

تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.52701
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تح1يل) تم) (2022 أبريل) (07 في) املؤرخ)
من) الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)
س5 ي) ا سالم) حي) (267 رقم) »كراج)
 50000 (- مكناس.) (2 تم و ) سذ5 )
مكناس)املغرب«)إلى)»شوة)2)ا طابق)
2)مكناس.)-) 11)مرجان) ا ثاني)عمار5)

50000)مكناس)املغرب«.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
أبريل) (22 بتاريخ) بمكناس) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)1572.
101I

FINANCES.NET

HIPRA MAROC SARL AU 
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
رفع)رأسمال)ا شركة

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI(TEMARA(،(12000،
TEMARA MAROC

 HIPRA MAROC SARL AU 
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)61)تجزئة)
املح5ط)شوة)5)املنص1ر)ا ذهبي)-)

تمار5)-)12000)تمار5)املغرب.

رفع)رأسمال)ا شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.124333

ا ذام) الجمع) بموت�سى)

دجنبر) (23 في) املؤرخ) اإلستثنائي)

ا شركة) رأسمال) رفع) تم) (2021

درهم«) (279.000,00« ق ره) بمبلغ)

إلى) درهم«) (175.000,00« من) أي)

طريق) عن) درهم«) (454.000,00«

ا شركة) دو1ن) مع) مواصة) إجراء) (:

املح د5)املو ار)ق)املستحوة.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (20 بتاريخ) بتمار5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)8149.

102I

LOU GABRIEL

LOU GABRIEL
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

LOU GABRIEL

رقم)25،)رياض)ا زيت1ن)الج و ،)

ز وة)ا باه5ة)مراكش)،)40040،)

مراكش)املغرب

LOU GABRIEL)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)59،)

ا حي)ا صناعي)س5 ي)غا م،)رقم)

3)ا طابق)االقل)-)40110)مراكش)

املغرب.

تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.113855

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)

2022)تم)تح1يل) 23)مارس) في) املؤرخ)

من) الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)

س5 ي) ا صناعي) ا حي) (،59 »رقم)

 40110 3)ا طابق)االقل)-) غا م،)رقم)
مراكش)املغرب«)إلى)»رقم)25،)رياض)

(- ا باه5ة) ز وة) الج و ،) ا زيت1ن)

40040)مراكش)املغرب«.
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باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136090.
103I

fiduciairelaperformance

العبد الوي ت رج
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تف1يت)حصص

fiduciairelaperformance
 APPT N°5 3EME ETAGE

 IMMEUBLE 13 RUE ABOU ALI
 BEN RAHALE V.N MEKNES

meknes،(50000،(meknes(maroc
ا ذب )القي)ت)رج)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)عمار5)29 
ب)محل)2)ب)ا ب1ستان)2)قيسالن)
مكناس)-)50000)مكناس)املغرب.

تف1يت)حصص
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.47725
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2021 دجنبر) (09 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
ت1ف5ق) ()5( ا س5 ) تف1يت)
اجتماع5ة) حصة) (300 ا ذب االقي)
من)أصل)1.000)حصة) فائ 5)ا س5 )
 09 بتاريخ) ا  ك قكي) سف5ان) ()5(

دجنبر)2021.
ت1ف5ق) ()5( ا س5 ) تف1يت)
اجتماع5ة) حصة) (300 ا ذب االقي)
من)أصل)1.000)حصة) فائ 5)ا س5 )
09)دجنبر) بتاريخ) ا  ك قكي) )5()عمر)

.2021
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
ماي) (16 بتاريخ) بمكناس) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)1800.
104I

CABINET BOUZIDI

TOUR HASSAN PESCADOS
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

CABINET BOUZIDI
عن )مكتب)ا ب1زي ي)ص.ب)125 
ا ناظ1ر)،)62000،)ا ناظ1ر)املغرب
 TOUR HASSAN PESCADOS

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5)في)
ط1ر)ا تصف5ة(

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)أثينة)
رقم)7)س1ق)زاو1)-)62000) اظ1ر)

املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.17373

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 فبراور) (18 في) املؤرخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
 TOUR HASSAN PESCADOS
درهم) (100.000 رأسما ها) مبلغ)
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)أثينة)
62000) اظ1ر) (- زاو1) س1ق) (7 رقم)
 CESSATION (: ل) املغرب) ت5جة)

.D’ACTIVITEE
شارع) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
 62000 (- زاو1) س1ق) (7 رقم) أثينة)

 اظ1ر)املغرب.)
ق)عين:

ق) ب1دول) م5م1ن) ا س5 )5()
س1ق) (7 رقم) أثينة) شارع) عن1ا ه)ا()
كمصفي) املغرب) 62000) اظ1ر) زاو1)

)5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (12 بتاريخ) با ناض1ر) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)726.
105I

LOU GABRIEL

LOU GABRIEL
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
ت1س5ع)نشاط)ا شركة)

LOU GABRIEL
رقم)25،)رياض)ا زيت1ن)الج و ،)
ز وة)ا باه5ة)مراكش)،)40040،)

مراكش)املغرب
LOU GABRIEL)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)االجتماعي)رقم)25،)
رياض)ا زيت1ن)الج و ،)ز وة)ا باه5ة)

- 40040)مراكش)املغرب.
ت1س5ع)نشاط)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.113855

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2022 مارس) (23 في) املؤرخ)
نشاط) إلى) ا تا 5ة) األنشطة) إضافة)

ا شركة)الحالي):
-)تس5ير)ا رياضات)ق)دقر)ا ض5افة.

-)أعمال)ا تجار5..
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
ماي) (25 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136090.
106I

LOU GABRIEL

LOU GABRIEL
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
إضافة)تسم5ة)تجارية)أق)شذار)

LOU GABRIEL
رقم)25،)رياض)ا زيت1ن)الج و ،)
ز وة)ا باه5ة)مراكش)،)40040،)

مراكش)املغرب
LOU GABRIEL)»شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 «

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)رقم)25،)
رياض)ا زيت1ن)الج و ،)ز وة)ا باه5ة)

- 40040)مراكش)املغرب.
»إضافة)تسم5ة)تجارية)أق)شذار«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:).

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
تورر) (2022 أبريل) (11 في) املؤرخ)

إضافة)شذار)تجاري) لشركة)قه1:
RIAD ROSEMARY

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
ماي) (25 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136090.
107I

LAHBABI AUDIT & CONSEIL

STE SAADA MENAGE 
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

LAHBABI AUDIT & CONSEIL
45)،)شارع)لخضر)غ5الن)،)ا طابق)

الخامس)،)شوة)404)إقامة)ا 1طن5ة)
،امل ونة)الج و 5،)فاس)،)30100،)

فاس)املغرب
 STE SAADA MENAGE)شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)24،)طريق)

عين)شوف،)شارع)سان) 1يس،)
فاس)-)30040)فاس)املغرب.

تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.27457
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
2022)تم)تح1يل) 24)مارس) في) املؤرخ)
من) الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)
»24،)طريق)عين)شوف،)شارع)سان)
 1يس،)فاس)-)30040)فاس)املغرب«)
إلى)»3،)مجمع)ا 1ح 5)س5ماف،)شارع)
فاس) (30050 (- فاس) خط5ب،) ابن)

املغرب«.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)25)ماي)2022 

تحت)رقم)2709.
108I

مستامنة)شامة

TRANSPORT EXPRIF
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

مستامنة)شامة
شارع)املسير5)رقم)142)ا طابق)االقل)

ا ناظ1ر)شارع)املسير5)رقم)142 
ا طابق)االقل)ا ناظ1ر،)62000،)

ا ناظ1ر)املغرب
TRANSPORT EXPRIF)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)

م1سك1)رقم)04)ا طابق)ا ثاني) ذري)
ا ش5خ)ا ناظ1ر)-)62000)ا ناظ1ر)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
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املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

24115
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 مارس) (08
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.TRANSPORT EXPRIF
:) ول) بإوجاز) ا شركة) غرض)
االرسا 5ات)ق)ا سلع)ا 1طني)ق)ا  قلي

 ول)ا بضائع)ا 1طني)ق)ا  قلي
ا تص ور)ق)االستيراد

شارع) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ا ثاني) ذري) ا طابق) (04 م1سك1)رقم)
ا ناظ1ر) (62000 (- ا ناظ1ر) ا ش5خ)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 500 (: ا ب1عزاتي) احم ) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
ا س5 )عاب )ا شبابي):)500)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
 50000 (: ا ب1عزاتي) احم ) ا س5 )

بو5مة)100)درهم.
 50000 (: ا شبابي) عاب ) ا س5 )

بو5مة)100)درهم.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )احم )ا ب1عزاتي)عن1ا ه)ا()
 57 رقم) (13 مجم1عة) امل ني) ا حي)

ا ناظ1ر)62000)ا ناظ1ر)املغرب.
عن1ا ه)ا() ا شاببي) عاب ) ا س5 )
سذ5 ) بني) ماوت) اوت) اهرقاشا) دقار)

ا  ري1ش)62000)ا ناظ1ر)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )احم )ا ب1عزاتي)عن1ا ه)ا()
 57 رقم) (13 مجم1عة) امل ني) ا حي)

ا ناظ1ر)62000)ا ناظ1ر)املغرب
عن1ا ه)ا() ا شاببي) عاب ) ا س5 )

سذ5 ) بني) ماوت) اوت) اهرقاشا) دقار)
ا  ري1ش)62000)ا ناظ1ر)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (12 بتاريخ) با ناض1ر) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)714.

109I

SELECT CONSEIL

R.ASSET
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قفل)ا تصف5ة

SELECT CONSEIL
شارع)عب )امل1من)عمار4215)ا طابق)
ا رابع)رقم16)،)20360،)ا ب5ضاء)

املغرب
R.ASSET)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي):)12)ز وة)

غاسين)ا شوة)13)فال)فل1ري)-)
20300)ا  ارا ب5ضاء)املغرب.

قفل)ا تصف5ة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

.441249
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 مارس) (16 في) املؤرخ)
املسؤق 5ة) عات) شركة) (R.ASSET
 10.000 رأسما ها) مبلغ) املح قد5)
 12 اإلجتماعي) مورها) قعن1ان) درهم)
فل1ري) فال) (13 ا شوة) غاسين) ز وة)
- 20300)ا  ارا ب5ضاء)املغرب) ت5جة)
 ذ م)ق ر5)ا شركة)على)االستمرار)في)

املجال.
ق)عين:

ا س5 )5()ريم)ا غراس)ق)عن1ا ه)ا()
فال) (13 ا شوة) غاسين) ز وة) (21
فل1ري)20100)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب)

كمصفي))5() لشركة.
ق)ق )تم)انذواد)الجمذ5ة)الختام5ة)
ز وة) (12 قفي) (2022 ماي) (11 بتاريخ)
(- فل1ري) فال) (13 ا شوة) غاسين)

20300)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 23 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)824979.

110I

دو1ان)الخ مات

G A H SERVICE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

دو1ان)الخ مات
شارع)محم )الخامس)رقم)94)س5 ي)

قاسم)،)16000،)س5 ي)قاسم)
املغرب

G A H SERVICE)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)26)ز وة)
ابي)زرعة)عمار5)ا)اقامة)رض1ان)

املكتب)رقم)7 - 14000)ا ون5طر5)
املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
65171

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (18
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 G A H(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

.SERVICE
م1اد) ب5ع) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
ا تجار5) ا تنظ5ف(-) )م1اد) ك5م5ائ5ة)

ا تفاقض5ة.
26)ز وة) (: عن1ان)املور)االجتماعي)
رض1ان) اقامة) ا) عمار5) زرعة) ابي)
ا ون5طر5) (14000  -  7 رقم) املكتب)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ب1قط5ب) ا هادي) عب ) ا س5 )
درهم) (100 بو5مة) حصة) (1.000  :

 لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

ب1قط5ب) ا هادي) عب ) ا س5 )

املساع 5) فل1سة) دقار) عن1ا ه)ا()

14200)س5 ي)سل5مان)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

ب1قط5ب) ا هادي) عب ) ا س5 )

املساع 5) فل1سة) دقار) عن1ا ه)ا()

14200)س5 ي)سل5مان)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (05 بتاريخ) با ون5طر5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)91254.

111I

STE AYAD CONSULTING SARL

باتيليكسور
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تف1يت)حصص

STE AYAD CONSULTING SARL

 RUE MOULAY AHMED

 LAGRARI IMMEUBLE HAMZA

 2EME(ETAGE(APPT(N°9(،

60000،(OUJDA(MAROC

بات5ل5كس1ر)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ضهر)

املحلة)الزاري)شارع)عالل)ا فا�سي)

تجزئة)رقم)81)ق)82 - 60000)قج 5)

املغرب.

تف1يت)حصص
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.30451

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)

تمت) (2022 ماي) (12 في) املؤرخ)

املصادقة)على):

تف1يت)ا س5 ))5()م5ل1د)برمضان)

 100 أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (50

حصة) فائ 5)ا س5 ))5()صالح)ا  ون)

امل1مني)بتاريخ)12)ماي)2022.

تف1يت)ا س5 ))5()م5ل1د)برمضان)

 100 أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (50

مصطفى) ()5( ا س5 ) حصة) فائ 5)

ب1سنينة)بتاريخ)12)ماي)2022.
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باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)ب1ج 5)بتاريخ)24)ماي)2022 

تحت)رقم)1599.
112I

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

OFFICE WAREHOUSE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE
 AV PRINCE MY ABDELLAH

 N°24(MARRAKECH(،(40000،
MARRAKECH MAROC

OFFICE WAREHOUSE)شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)إقامة)
 1ايي)د)ز وة)ابن)سيناء) 1ري)أطل�سي)
ا سمال 5ة)ا طابق)1)رقم)13)جليز)
مراكش)-)40000)مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

125519
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 مارس) (30
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.OFFICE WAREHOUSE
غرض)ا شركة)بإوجاز):)ب5ع)األجهز5)

ق)ا ل1ازم)املذل1مات5ة).
إقامة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 1ايي)د)ز وة)ابن)سيناء) 1ري)أطل�سي)
جليز) (13 رقم) (1 ا طابق) ا سمال 5ة)

مراكش)-)40000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 50.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
حصة) (250 (: صبار) أمين) ا س5 )

بو5مة)100)درهم) لحصة).
حصة) (250 (: قعلي) علي) ا س5 )

بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() صبار) أمين) ا س5 )
 59 19)عمار5) أب1اب)مراكش)منطوة)
باء)ا شوة)7 40000)مراكش)املغرب.

عن1ا ه)ا() قعلي) علي) ا س5 )
مراكش) (29 رقم) اإلجتماعي) ا سكن)

40000)مراكش)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() صبار) أمين) ا س5 )
 59 19)عمار5) أب1اب)مراكش)منطوة)
باء)ا شوة)7 40000)مراكش)املغرب

عن1ا ه)ا() قعلي) علي) ا س5 )
مراكش) (29 رقم) اإلجتماعي) ا سكن)

40000)مراكش)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (18 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)135813.
113I

AMJ MANAGEMENT

 LOCAL RUNS GLOBAL 
SARL

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
تأسيس)شركة

AMJ MANAGEMENT
ز وة)االردن)اقامة)وامنة)2)ا طابق)
االقل)رقم)30)طنجة)،)90000،)

طنجة)املغرب
 LOCAL RUNS GLOBAL SARL 

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)

االردن)اقامة)وامنة)2)ا طابق)االقل)
رقم)30 - 90000)طنجة)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

127537
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (18
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)

 LOCAL(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها
.RUNS GLOBAL SARL

استيراد) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
قتص ور)قتس1يق)ا سلع)قالخ مات)،)

قأعمال)ا تجم5ع)املختلفة.
شارع) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
االقل) ا طابق) (2 وامنة) اقامة) االردن)

رقم)30 - 90000)طنجة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 10.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 DIROSIER MOISE : 70 ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
 DIROSSIER MOSES ا س5 )
 100 بو5مة) حصة) (DARELL : 30

درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
 DIROSIER MOISE ا س5 )
فل1ري ا) (33034 فل1ري ا) عن1ا ه)ا()

امريكا.
 DIROSIER MOSES ا س5 )
 33034 فل1ري ا) عن1ا ه)ا() (DARELL

فل1ري ا)امريكا.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
 DIROSIER MOISE ا س5 )
فل1ري ا) (33034 فل1ري ا) عن1ا ه)ا()

امريكا
 DIROSIER MOSES ا س5 )
 33034 فل1ري ا) عن1ا ه)ا() (DARELL

فل1ري ا)امريكا
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)254048.
114I

JIYAR JAOUAD

CHARGUI-MOTOCYCLES
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE
 HAY(DAKHLA(BERKANE(،

63300،(BERKANE(MAROC
CHARGUI-MOTOCYCLES)شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)16 
ز وة)ا بحرين)حي)املسير5)احفير)

بركان)-)63050)احفير)بركان)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

8503
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (13
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.CHARGUI-MOTOCYCLES
تأجير) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا  راجات)ا نارية
تجار5.

 16 رقم) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ز وة)ا بحرين)حي)املسير5)احفير)بركان)

- 63050)احفير)بركان)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

100.000,00)درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: محسن) شرقي) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() محسن) شرقي) ا س5 )
 16 رقم) ا بحرين) شارع) املسير5) حي)

احفير)63050)احفير)بركان)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() محسن) شرقي) ا س5 )
 16 رقم) ا بحرين) شارع) املسير5) حي)

احفير)63050)احفير)بركان)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) ببركان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)282/2022.

115I
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JIYAR JAOUAD

EHI-DE BATIMENT
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE
 HAY(DAKHLA(BERKANE(،
63300،(BERKANE(MAROC

EHI-DE BATIMENT)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)قطذة)

أرض5ة)رقم)05)تجزئة) زهة)سن1�سي)
ا سذ5 وة)-)63600)ا سذ5 وة)

بركان)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
8499

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (18
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
EHI- (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.DE BATIMENT
ا تط1ير) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا ذواري
مط1ر

أعمال)أق)إنشاءات)متن1عة.
قطذة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
تجزئة) زهة)سن1�سي) (05 رقم) أرض5ة)
ا سذ5 وة)-)63600)ا سذ5 وة)بركان)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

100.000,00)درهم،)موسم)كا تالي:
(: ا ذالي) عب ) الحير�سي) ا س5 )
درهم) (100 بو5مة) حصة) (1.000

 لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا ذالي) عب ) الحير�سي) ا س5 )
رقم) املخازن) قاد) ز وة) عن1ا ه)ا()
بركان) (63300 ا ذ15ن) 132حي)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا ذالي) عب ) الحير�سي) ا س5 )
رقم) املخازن) قاد) ز وة) عن1ا ه)ا()
132حي)ا ذ15ن)63300)بركان)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) ببركان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)280/2022.
116I

cabinet comptable aziz

PHARMACIE GHAZAL
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

cabinet comptable aziz
2)ز وة)4)ا ذه )الج و )ابن)امس5ك)

،)20450،)ا  ارا ب5ضاء)املغرب
PHARMACIE GHAZAL)شركة)

عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)2)جنان)
ز اتتة)شطر)4)تجزئة)عين)حرقد5)-)

28630)املحم وة)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
30595

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (25
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.PHARMACIE GHAZAL

غرض)ا شركة)بإوجاز):)ص5  5ة.
2)جنان) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
(- حرقد5) عين) تجزئة) (4 شطر) ز اتتة)

28630)املحم وة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )مذاد)عك5ل):)1.000)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
حي) عن1ا ه)ا() عك5ل) مذاد) ا س5 )
ج) ق) رقم41) (1 عمار5) (3 ز وة) ارتزا ا)

20450)ا  ارا ب5ضاء)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
حي) عن1ا ه)ا() عك5ل) مذاد) ا س5 )
ج) ق) رقم41) (1 عمار5) (3 ز وة) ارتزا ا)

20450)ا  ارا ب5ضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (19 بتاريخ) باملحم وة) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1077.
117I

CABINET BOUZIDI

TOUR HASSAN PESCADOS
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قفل)ا تصف5ة

CABINET BOUZIDI
عن )مكتب)ا ب1زي ي)ص.ب)125 
ا ناظ1ر)،)62000،)ا ناظ1ر)املغرب
 TOUR HASSAN PESCADOS
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي):)شارع)
أثينة)رقم)7)س1ق)زاو1)-)62000 

 اظ1ر)املغرب.
قفل)ا تصف5ة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
.17373

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 فبراور) (28 في) املؤرخ)
 TOUR HASSAN PESCADOS
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5)مبلغ)
قعن1ان) درهم) (100.000 رأسما ها)
 7 رقم) أثينة) شارع) اإلجتماعي) مورها)

املغرب) 62000) اظ1ر) (- زاو1) س1ق)
.CESSATION D’ACTIVTEEت5جة)ل 

ق)عين:
ق) ب1دول) م5م1ن) ا س5 )5()
س1ق) (7 رقم) أثينة) شارع) عن1ا ه)ا()
كمصفي) املغرب) 62000) اظ1ر) زاو1)

)5() لشركة.
ق)ق )تم)انذواد)الجمذ5ة)الختام5ة)
شارع) قفي) (2022 فبراور) (28 بتاريخ)
 62000 (- زاو1) س1ق) (7 رقم) أثينة)

 اظ1ر)املغرب.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (12 بتاريخ) با ناض1ر) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)727.
118I

CDH AUDIT ET CONSEILS

GLOBAL BI
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE(D›AZILAL(34(،(20110،

CASABLANCA MAROC
GLOBAL BI)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)في)ط1ر)ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)57)ممر)
الح ائق)،)عين)ا سبع)-)20580 

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.372321

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 ماي) (16 في) املؤرخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
GLOBAL BI)مبلغ)رأسما ها)100.000 
 57 اإلجتماعي) مورها) قعن1ان) درهم)
ممر)الح ائق)،)عين)ا سبع)-)20580 
(: ل) املغرب) ت5جة) ا ب5ضاء) ا  ار)

فو ان)ثالت)ارباع)راس)املال).
ق)ح د)مور)ا تصف5ة)ب)57)ممر)
الح ائق)،)عين)ا سبع)-)20580)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب.)
ق)عين:

ا س5 )5()اوكال)زفراني)ق)عن1ا ه)ا()
الك1ر يش) الجم5ل) املنظر) تجزئة) (33
املغرب) ا ب5ضاء) ا  ار) (20160
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كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة)

:)باملور)االجتماعي) لشركة
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 25 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825320.
119I

zarkal & associés

H&B INVEST
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

zarkal & associés
131)شارع)عب )امل1من)ا طابق)6)رقم)
22)،)20100،)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب

H&B INVEST)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ز وة)سم5ة)
إقامة)شهرزاد)3)ا طابق)5)رقم)22 

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب)20340)ا  ار)
ا ب5ضاء)املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
544023

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (09
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 H&B (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.INVEST
غرض)ا شركة)بإوجاز):)االستشار5)

قالخ مات)في)مجال)ا ذوار).
ز وة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 5 ا طابق) (3 شهرزاد) إقامة) سم5ة)
رقم)22)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب)20340 

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
الحل5م) عب ) ( ا س5 )•)
بلفوير):)500)حصة)بو5مة)100)درهم)

 لحصة).
زقجة) ه1ين) شا طال) آن) ا س5 5)
بلفوير):)500)حصة)بو5مة)100)درهم)

 لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
بلفوير) الحل5م) عب ) ا س5 )
عن1ا ه)ا()01)زاقية)شارع)ا 1ال)قممر)
ا  ا رب5ضاء) ف5ل) ط1 ط1ن) أ رقم5 )

82000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
زقجة) ه1ين) شا طال) آن) ا س5 5)
شارع) زاقية) (01 عن1ا ه)ا() بلفوير)
ف5ل) ط1 ط1ن) أ رقم5 ) قممر) ا 1ال)
ا ب5ضاء) ا  ار) (82000 ا  ا رب5ضاء)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
بلفوير) الحل5م) عب ) ا س5 )
عن1ا ه)ا()01)زاقية)شارع)ا 1ال)قممر)
ا  ا رب5ضاء) ف5ل) ط1 ط1ن) أ رقم5 )

82000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
زقجة) ه1ين) شا طال) آن) ا س5 5)
شارع) زاقية) (01 عن1ا ه)ا() بلفوير)
ف5ل) ط1 ط1ن) أ رقم5 ) قممر) ا 1ال)
ا ب5ضاء) ا  ار) (82000 ا  ا رب5ضاء)

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 24 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825116.
120I

CADES SARL

KHAMS DESIGN
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

CADES SARL
 --46BD ZERKTOUNI 1ER

 ETAGE(N°3(CASA(،(20000،
CASABLANCA MAROC

KHAMS DESIGN)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)46)شارع)
ا زرقط1ني)طابق)2)رقم)6)ا  ار)
ا ب5ضاء)20014)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
543649

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (22
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.KHAMS DESIGN
منشأ5) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
بها) يذمل) املالبس) صناع5ة) صناعة)

أكثر)من)عشر5)أشخاص.
 46 (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 6 رقم) (2 طابق) ا زرقط1ني) شارع)
ا  ار)ا ب5ضاء)20014)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )احم )اشن):)1.000)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )احم )اشن)عن1ا ه)ا()ز وة)
ا برجة) عين) (6 شوة) (2 طابق) اوفني)

20014)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )احم )اشن)عن1ا ه)ا()ز وة)
ا برجة) عين) (6 شوة) (2 طابق) اوفني)

20014)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 18 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)-.
121I

MARGEST SARL AU

ABDO BOUILDING
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تح1يل)ا شكل)ا وا 1ني) لشركة

MARGEST SARL AU
272)تجزئة)ا ذزقزية)مراكش)،)

40000،)مراكش)املغرب
ABDO BOUILDING)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
ق)عن1ان)مورها)االجتماعي)رقم)669 
شوة)1)ص1ك1ما)1)مراكش)-)40000 

مراكش).
تح1يل)ا شكل)ا وا 1ني) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.35295
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تح1يل) تم) (2022 أبريل) (27 في) املؤرخ)
ا وا 1ني) لشركة)من)»شركة) ا شكل)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5«)إلى)»شركة)
عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 «.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (24 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)5583.
122I

CADES SARL

Os délices
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

CADES SARL
 --46BD ZERKTOUNI 1ER

 ETAGE(N°3(CASA(،(20000،
CASABLANCA MAROC

Os délices)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)

واسم5نة)2)ز وة)21,رقم)100,)عين)
ا شق)ا  ار)ا ب5ضاء)20040)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
544061

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
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ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 مارس) (01
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 Os (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.délices
تو وم) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا طذام)قخ مات)ا تم1ين)األخرى.
حي) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
عين) (,100 21,رقم) ز وة) (2 واسم5نة)
ا  ار) (20040 ا ب5ضاء) ا  ار) ا شق)

ا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة)سنة).
 200.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )محم )اقك):)2.000)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
حي) عن1ا ه)ا() اقك) محم ) ا س5 )
عين) (100 رقم) (21 ز وة) (2 واسم5نة)
ا شق)20400)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
حي) عن1ا ه)ا() اقك) محم ) ا س5 )
عين) (100 رقم) (21 ز وة) (2 واسم5نة)
ا شق)20400)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 24 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)-.
123I

AAZIZ MOHAMED

 DIAGNOSTIC
ENGINEERING
إعالن)متذ د)ا ورارات

AAZIZ MOHAMED
 N°42, RUE IBNOU MOUATAZ,

 BELVEDERE(،(20300،
CASABLANCA MAROC

 DIAGNOSTIC ENGINEERING

»شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5)

عات)ا شريك)ا 1ح5 «

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)265)شارع)

إم5ل)زقال)-)-)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.208715

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)12)ماي)2022

تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)

قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

 1000 محم ) سج5 ) ا س5 ) تف1يت)

 1000 أصل) من) اجتماع5ة) حصة)

حصة) فائ 5)ا س5 )عماري)ا ص وق.

قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

ا س5 ) ا 1ح5 ) لشركة) ا شريك)

عماري)ا ص وق)ووبل)استوا ة)املسير)

ابت اء) ع ك) ق) محم ) سج5 ) ا س5 )

من)هذا)ا 15م.

قرار)رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

وورر)ا شريك)ا 1ح5 ) لشركة)تذ5ين)

ا س5 )عماري)ا ص وق)كمسير)قح5 )

 لشركة)ق)ع ك) فتر5)غير)مح د5.

على) ونص) ا ذي) (:4 رقم) قرار)

ماولي:)وورر)ا شريك)ا 1ح5 ) لشركة)

تح وث)ا نظام)االسا�سي.

قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)

بن )رقم)6:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
عماري) ا س5 ) ا 1ح5 ) ا شريك)

بمبلغ) ا شركة) في) يساهم) ا ص وق)

مائة)ا ف)درهم)قه1)ما)يذادل)ق5مة)

حصصه.

بن )رقم)7:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ا ف) مائة) في) ا شركة)مح د) رأسمال)

درهم.)موسم)أل ف)سهم)بو5مة)مئة)

تصرف) تحت) كلهم) درهم) ل1اح ،)

ا س5 )عماري)ا ص وق.

على) ونص) ا ذي) (:14 رقم) بن )

ا شركة) ا 15م) هذا) من) ابت اء) ماولي:)

ا 1ح5 ) املسير) طرف) من) ستسير)

قبت1ق5ذه) ا ص وق) عماري) ا س5 )

ا 1ح5 )على)جم5ع)ا ذو1د.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 19 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)824671.
124I

DAKYZ REAL ESTATE

DAKYZ REAL ESTATE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

DAKYZ REAL ESTATE
469)ز وة)اقمباسادقر)ابن)عايشة،)

ا طابق)األقل،)شوة)رقم)ب،)
ا صخ1ر)ا س1داء)،)20100،)

ا  ارا ب5ضاء)املغرب
DAKYZ REAL ESTATE)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)469)ز وة)
اقمباسادقر)ابن)عايشة،)ا طابق)
األقل،)شوة)رقم)ب،)ا صخ1ر)

ا س1داء)-)2000)ا  ار)ا ب5ضاء)
املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
544277

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (18
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.DAKYZ REAL ESTATE
مواقل) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

عواري.
عن1ان)املور)االجتماعي):)469)ز وة)
ا طابق) عايشة،) ابن) اقمباسادقر)
ا صخ1ر) ب،) رقم) شوة) األقل،)
ا ب5ضاء) ا  ار) (2000 (- ا س1داء)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا ذلمي) فض5ل) ضحى) ا س5 5)

درهم) (100 بو5مة) حصة) (400  :
 لحصة.

ا ذلمي) فض5ل) يسرى) ا س5 5)
درهم) (100 بو5مة) حصة) (400  :

 لحصة.
ا س5 5)خ وجة)قابل):)200)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا ذلمي) فض5ل) ضحى) ا س5 5)
ف5ل) فرقنس) ز وة) (22 عن1ا ه)ا()

قازيس)2000)ا  ارا ب5ضاء)املغرب.
ا ذلمي) فض5ل) يسرى) ا س5 5)
ف5ل) فرقنس) ز وة) (22 عن1ا ه)ا()

قازيس)2000)ا  ارا ب5ضاء)املغرب.
عن1ا ه)ا() قابل) خ وجة) ا س5 5)
 2000 قازيس) ف5ل) فرقنس) ز وة) (22

ا  ارا ب5ضاء)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
فض5ل) ا ذب ون) زين) ا س5 )
فرقنس) ز وة) (22 عن1ا ه)ا() ا ذلمي)
ا  ارا ب5ضاء) (2000 قازيس) ف5ل)

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 25 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)816771.
125I

RAIS AUDIT&CONSEIL

Géo Courtiers
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

Géo Courtiers
شركة)ع)ا)ت)املسؤ)ق) 5ة)املح )قد5)
ع)ات)ا شريك)ا 1ح5 )رأ)سما) ها)

50.000)د)ر)هم
مور)ها)اال)جتما)عي):)ا  )ا)ر)ا ب5ضا)

ء)-)38،)ز وة)أب1)عباس)عزفي)–)
ا طابق)2)رقم)19)-)املذاريف

تأ)سيس)شر)كة)ع)ا)ت)املسؤ)ق) 5ة)
املح )ق)د5)عات)ا شر)وك)ا 1)ح5ـــ 

بموت�سى)عو )عر)في)منجز) ()1
بتا)ر)وخ)10)فبراور)2022)ثم)تهـ55ـئ)ا وا)
املسؤ) ا)ت) ع) األ)سا)�سي) شركة)  1ن)
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ق) 5ة)املح )ق)د5)ع)ا)ت)ا شر)وك)ا 1)
ح5ــ )مميز)ا)تها)كا تا)لي):

Géo Courtiers(:(ا تسم5ة
ا ر)أ)سما)ل)اإل)جتما)عي):50.000 
د)ر)هم)موسم)الى)500)حصة)من)فــئــة)

100)د)رهم) لحصة.
ا شر)وــك):)ا س5 )ت1ف5ق)ا رياحي،)
الحا)مل) بطا)قة)ا تذر)وف)ا 1)طن5ة)ر)

LB70407(قم
املور)اال)جتما)عي):)ا  )ا)ر)ا ب5ضا)ء)
- 38،)ز وة)أب1)عباس)عزفي)–)ا طابق)

2)رقم)19)-)املذاريف
ا ه )ف):)قكا ة)عوارية)–)سماسر5)

عوارات
املـــــ )5):)99)سنة)إ)بت )ا)ء)من)تا)ر)
وخ)تأسيسها)ا نها)ئي)في)ا سجل)ا تجا)

ر)ي.
أ صاري) ف5اللى) ا س5 ) (: ا تس5ير)
سذ ،)مسير)ق)ح5 ) لشر)كة)مل )5)غير)

مح )ق)د)5.
ني) ا وا) 1) ع) ا) و ) اإل) ثم) ()2
الجه1ي) إلستثمار) املركز) ى) (  
بتاريخ) ا  ارا ب5ضاء-سطات،)  1الوة)
مسجلة) ا شركة) (.2022 مارس) (3
با سجل)ا تجاري) ل ار)ا ب5ضاء)تحت)

رقم)534973
موتطف)من)أ)جل)اال)شها)ر

126I

F.M CONSULTING

دوس إرمنوس إمو
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

F.M CONSULTING
 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME ETAGE APPT.2 N°54
 CASABLANCA(،(20130،
CASABLANCA MAROC

دقس)إرمن1س)إم1)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)30)شارع)
رحال)املسك5ني)طابق)2)شوة)5 - 

20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

543735
في) مؤرخ) م1ثق) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (29
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
دقس) (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

إرمن1س)إم1.
ا شركة) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
عات)ا غرض)في)املغرب)بشكل)مباشر)
أق)غير)مباشر:-)كراء)إقامات)س5اح5ة)
الخ مات) جم5ع) ت1فير) مع) مجهز5)
املرافوة) ذ ك)،قالخ مات)ا فن ق5ة)
،مع) املنتجات) جم5ع) قشراء) ،ب5ع)
االستجمام؛- ق) ا راحة) ت1فير)قسائل)
جم5ع) قإدار5) ،قكراء) شراء،قتس5ير)
قاملباني؛) املنو1الت) لجم5ع) ا بضائع)
ا تجارية) ا ذمل5ات) جم5ع) -عم1ما)
قغير) ،ا صناع5ة،املا 5ة،املادوة)
قاملباني) املنو1الت) لجم5ع) املادوة)
غير) أق) مباشر5) بطريوة) املرتبطة)
بهذه) جزئي) أق) كلي) ،بشكل) مباشر5)
صيرقر5) تسهل) قا تي) ا ذمل5ات)
املشاركات) جم5ع) قأوضا) ا شركة)
املباشر5) بذض) غير) أق) املباشر5)
ا شركات)ا تي)تسعى) تحو5ق)أه اف)

مماثلة)أق)عات)صلة..
عن1ان)املور)االجتماعي):)30)شارع)
 -  5 شوة) (2 طابق) املسك5ني) رحال)

20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
حصة) (500 (: اوكر) عادل) ا س5 )

بو5مة)100)درهم) لحصة).
 500 (: عمري) هللا) عب ) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )عادل)اوكر)عن1ا ه)ا()تجزئة)
ا ن1اصر) ب1عز5) دار) (5 رقم) املت1كل)

27223)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
عن1ا ه)ا() عمري) هللا) عب ) ا س5 )

 77100 أقري1ل)م15) نهاوة)فانس1) (19
00000)م15)فرنسا.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (
قم1اطن)مسيري)ا شركة:

ا س5 )عادل)اوكر)عن1ا ه)ا()تجزئة)
ا ن1اصر) ب1عز5) دار) (5 رقم) املت1كل)

27223)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 20 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)824787.
127I

CABINET ANESS

LIFESCOLLOIDAL
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

CABINET ANESS
 HAY(ALAOUIYINE(،(12050، ,25

TEMARA MAROC
LIFESCOLLOIDAL)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
 N 37,(قعن1ان)مورها)اإلجتماعي

 Bloc D, Rue 20 Août, Hay Karim,
 Benslimane - Maroc - 13000

بنسل5مان)اململكة)املغرب5ة
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
7579

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (14
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.LIFESCOLLOIDAL
تصن5ع) (- (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
قمنتجات) ا تجم5ل) مستحضرات)

ا نظافة)ا شخص5ة
مستحضرات) قتجار5) تجار5) (-

ا شخص5ة) قا نظافة) ا تجم5ل)
ا طب5ة) قاألجهز5) ا غذائ5ة) قاملكمالت)

قاملنتجات)عات)ا صلة..
 N 37, (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 Bloc D, Rue 20 Août, Hay Karim,
 Benslimane - Maroc - 13000

بنسل5مان)اململكة)املغرب5ة.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 10.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 100 (: أسامة) كف5ف) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() أسامة) كف5ف) ا س5 )

فرنسا)93150)فرنسا)فرنسا.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() أسامة) كف5ف) ا س5 )

فرنسا)93150)فرنسا)فرنسا
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
االبت ائ5ة)ببن)سل5مان)بتاريخ)26)ماي)

2022)تحت)رقم)282.
128I

 FIDUCIAIRE D’AUDIT D’ASSISTANCE DE

GESTION ET DE CONTROLE

 ABI GATE SCHOOL OF
EXCELLENCE (PRIVE)-SARL

إعالن)متذ د)ا ورارات

 ABI GATE SCHOOL OF
EXCELLENCE (PRIVE(-SARL

تف1يت)حصص)–)استوا ة)مسير)
مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى) (: أقال)
بجمع) ا س5 ) 26/04/2022)ف1ت) في)
 5.200 ا ص قة) سب5ل) على) ا رك5ك)
100)درهم) حصة)اجتماع5ة)من)فئة)
 6.500 ال) من) تحذف)  ل1اح 5)
100)درهم) حصة)اجتماع5ة)من)فئة)

 ل1اح 5)ا تي)وملكها)في)شركة):
 ABI GATE SCHOOL OF

EXCELLENCE (PRIVE(-SARL
مح قد5،) مسؤق 5ة) عات) شركة)
و1ج ) درهم،) (1.300.000 رأسما ها)
قطذة) بأكادور،) االجتماعي) مورها)
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مو5 5) ا  اخلة،) حي) (، (FA 37 رقم)
با سجل)ا تجاري)تحت)ع د)19701 
بأكادور،) ا تجارية) املحكمة)   ى)

 فائ 5)ابنه،)ا س5 )محم )ا رك5ك،
بتاريخ) م اقالتها) إثر) على) (: ثا 5ا)
الجمذ5ة) قررت) (26/04/2022
ا ذامة)ا ذادوة)قغير)ا ذادوة) لشركاء)

ما)ولي):
املذك1ر) ا تف1يت) مذاونة) (1-
ا ذي)ال)وت1قف)على)ترخ5ص)مسبق،
ل) الج و ) ا ت1زيع) تح و ) (2-
املال) رأس) تك1ن) ا تي) 13.000)حصة)

االجتماعي)كا تالي):
 1.300 ا رك5ك) بجمع) ا س5 ) (-

حصة
 6.500 أعبي) مصطفى) ا س5 ) (-

حصة
 5.200 ا رك5ك) محم ) ا س5 ) (-

حصة)
ا س5 ) استوا ة) قب1ل) (3-

مصطفى)أعبي)من)منصب)املسير،
ا شركة) ك1ن) مذاونة) (4-
طرف) من) فصاع ا) االن) من) ستسير)
ا س5 )بجمع)ا رك5ك،)بصفته)املسير)

ا فري )ا وا 1ني،)مل 5)غير)مح قد5،
ق) ق7) (6 ا فص1ل) تذ ول) (5-
األسا�سي) لشركة) ا وا 1ن) من) (43
باملساهمات) ا ت1الي) على) املتذلوة)
قبتذ5ين) االجتماعي) املال) قبرأس)

املسيرون،
األسا�سي) ا وا 1ن) تح5ين) (6-

 لشركة،
ا وا 1ني) اإلو اع) إ جاز) تم) (: ثا ثا)
املحكمة) ا ضبط)  ى) بكتابة)
ا تجارية)بأكادور)بتاريخ)25/05/2022 

تحت)ع د)110004. 
ملخص)قص )ا نشر

بجمع) (: ا وا 1ني) ا فري ) املسير)
ا رك5ك

129I
ّ

LETYMO ليتيمو
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

ّ(ّ(،0(،(ّ
 5ت5مLETYMO(1)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رياض)
حم اني)ا ن1اصر)-)19000)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

511939
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2021 أبريل) (07
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها):) 5ت5م1)

. LETYMO
ق) بيت) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

رياض) لض5افة.
رياض) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ا  ار) (19000 (- ا ن1اصر) حم اني)

ا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 500 (: محم ) حم اني) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
 500 (: الت5ت5ا) كرقزيل) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() محم ) حم اني) ا س5 )
 19000 ا ن1اصر) حم اني) رياض)

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
عن1ا ه)ا() الت5ت5ا) كرقزيل) ا س5 5)
 19000 ا ن1اصر) حم اني) رياض)

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() محم ) حم اني) ا س5 )
 19000 ا ن1اصر) حم اني) رياض)

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
عن1ا ه)ا() الت5ت5ا) كرقزيل) ا س5 5)
 19000 ا ن1اصر) حم اني) رياض)

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 28 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15ز)2021)تحت)رقم)788195.
130I

CORPOCONSULT SARL

ميد سيرفيس إنيرجيز
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

CORPOCONSULT SARL
 RUE BANAFSAJ RES YASAMINE

 B N° 18 BEAUSEJOUR
 CASABLANCA،(20200،
CASABLANCA MAROC

م5 )سيرفيس)إ يرجيز)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)2)شارع)
سارية)بن)زق 5م)ا طابق)3)شوة)3 

بامليي)-)20340)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

544177
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (05
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
م5 ) (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

سيرفيس)إ يرجيز.
خ مات) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
قا طاقة) قا غازية) ا نفط5ة) ا هن سة)

املتج د5.
شارع) (2 (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 3 شوة) (3 ا طابق) زق 5م) بن) سارية)
بامليي)-)20340)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 10.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
50)حصة) (: كاوطا 1)م1طا) ا س5 )

بو5مة)100)درهم) لحصة).
 50 (: سا ط1) فرانشيسك1) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() م1طا) كاوطا 1) ا س5 )
راك1زا) (97100 دا) 1دي) فا ف1ال) ف5ا)

إوطا 5ا.
سا ط1) فرانشيسك1) ا س5 )
راك1زا) (97100 راك1زا) عن1ا ه)ا()

إوطا 5ا.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() م1طا) كاوطا 1) ا س5 )
راك1زا) (97100 دا) 1دي) فا ف1ال) ف5ا)

إوطا 5ا
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 25 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825049.
131I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

PULA
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY

 ABDELLAH(AIN(CHOCK(،
20300،(CASABLANCA(MAROC

PULA)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)6)شارع)
املسير5)ز وة)6)اكت1بر)ا شوة)6 

ا طابق)3 - 20200)ا  ار)ا ب5ضاء)
املغرب.

تف1يت)حصص
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.376465
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2022 ماي) (10 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
بسمة) ()5( ا س5 ) تف1يت)
من) اجتماع5ة) حصة) (44 ا واس5مي)
()5( ا س5 ) حصة) فائ 5) (44 أصل)

ا 1ار)اعصاب)بتاريخ)10)ماي)2022.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
 26 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825221.
132I
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ACCURCONSULTING

JASMINE TOURS SARL AU
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تف1يت)حصص

ACCURCONSULTING
 IMM1 APPT 5 3EME ETAGE

 COMPLEXE FIRDAOUS
 KHOURIBGA(،(25000،

KHOURIBGA)املغرب
 JASMINE TOURS SARL AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

 GARAGE(قعن1ان)مورها)اإلجتماعي
 N°32 AMICALE EL WAHDA

KHOURIBGA - 25000)خريبكة)
املغرب.

تف1يت)حصص
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.6721
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2022 ماي) (20 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
ت1امي) طارق) ()5( ا س5 ) تف1يت)
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (1.000
()5( ا س5 ) حصة) فائ 5) (1.000
ماي) (20 بتاريخ) الخطابي) عب ا سالم)

.2022
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
ماي) (26 بتاريخ) بخريبكة) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)371.
133I

ACCURCONSULTING

DIZA TRANSPORT SARL AU
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تف1يت)حصص

ACCURCONSULTING
 IMM1 APPT 5 3EME ETAGE

 COMPLEXE FIRDAOUS
 KHOURIBGA(،(25000،

KHOURIBGA)املغرب
 DIZA TRANSPORT SARL AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

 N(قعن1ان)مورها)اإلجتماعي
 312 HAY EL JADID OCP

KHOURIBGA - 25000)خريبكة)
املغرب.

تف1يت)حصص
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.4841
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2022 ماي) (20 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
ت1امي) طارق) ()5( ا س5 ) تف1يت)
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (1.000
()5( ا س5 ) حصة) فائ 5) (1.000
ماي) (20 بتاريخ) امغار) اوت) مصطفى)

.2022
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
ماي) (26 بتاريخ) بخريبكة) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)370.
134I

ZERRAD CONSULTANTS

 GROUPE SCOLAIRE RIAD
AL ITTIHAD PRIVE

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

ZERRAD CONSULTANTS
10،)ز وة)قاشنطن)ا طابق)ا سفلي)
رقم)٤)،)20060،)ا  ار)ا ب5ضاء)

MAROC
 GROUPE SCOLAIRE RIAD

AL ITTIHAD PRIVE)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)10،)ز وة)
قاشنطن)ا طابق)ا سفلي)رقم)4 - 

20260)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.531325
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تح1يل) تم) (2022 ماي) (10 في) املؤرخ)
من) الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)
ا سفلي) ا طابق) »10،)ز وة)قاشنطن)
ا ب5ضاء) ا  ار) (20260  -  4 رقم)
كاس5اريناس) ممر) (101« إلى) املغرب«)

ا ب5ضاء) ا  ار) (20000 (- ا سبع) عين)
املغرب«.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 26 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825227.
135I

GLOFID

 OUMNIA AGENCY OF
ORIENTATION

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

GLOFID
196)شارع)ا سفير)بن)عائشة)ا طابق)

ا ثاني)ا رقم)4)،)20300،)ا  ار)
ا ب5ضاء)املغرب

 OUMNIA AGENCY OF
ORIENTATION)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)75شارع)
11)وناور)ا طابق)األقل)ا شوة)ر169 

- 20000)ا  ارا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
544417

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (11
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
 OUMNIA AGENCY OF  :

.ORIENTATION
مكتب) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

إرشاد) لطالب)باملغرب)قالخارج.
75شارع) (: عن1ان)املور)االجتماعي)
11)وناور)ا طابق)األقل)ا شوة)ر169 - 

20000)ا  ارا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
(: مح اني) ا وادر) عب ) ا س5 )
درهم) (100 بو5مة) حصة) (1.000

 لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
مح اني) ا وادر) عب ) ا س5 )
عن1ا ه)ا()تجزئة)مفتاح)ا سذ )عمار5)
ا ب5ضاء) ا  ار) (20000  13 شوة) (06

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
مح اني) ا وادر) عب ) ا س5 )
عن1ا ه)ا()تجزئة)مفتاح)ا سذ )عمار5)
ا ب5ضاء) ا  ار) (20000  13 شوة) (06

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 26 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825242.

136I

GLOBAL SEA SERVICES

GLOBAL SEA SERVICE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

GLOBAL SEA SERVICES
حي)ا ف5 )أراس)شوة)04)بني)أ صار)،)

62050،)ا ناظ1ر)املغرب
GLOBAL SEA SERVICE)شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)ا ف5 )
أراس)شوة)04)بني)أ صار)-)62050 

ا ناظ1ر)املغرب.
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.7935
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تح1يل) تم) (2022 أبريل) (14 في) املؤرخ)
من) الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)
»حي)ا ف5 )أراس)شوة)04)بني)أ صار)
إلى)»ا حي) ا ناظ1ر)املغرب«) (62050 -
بني) ا وباط5ة) شارع) الج و ) ا ثا 1ية)

أ صار)-)62050)ا ناظ1ر)املغرب«.
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باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) با ناض1ر) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)812.
137I

karama conseil

STE CHAMA BOIS SARL
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

karama conseil
رقم)33)ا شوة)رقم)1)ز وة)اسامة)
ابن)زي )شارع)الجيش)امللكي)فاس)
رقم)33)ا شوة)رقم)1)ز وة)اسامة)
ابن)زي )شارع)الجيش)امللكي)فاس،)

30000،)فاس)املغرب
STE CHAMA BOIS SARL)شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5)في)ط1ر)

ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)

30)تجزئة)ا غزالي)ا شوة)1)شارع)
بن)الخط5ب)فاس)-)30000)فاس)

املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.35213

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 مارس) (16 في) املؤرخ)
 STE شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5)
CHAMA BOIS SARL)مبلغ)رأسما ها)
مورها) قعن1ان) درهم) (10.000
ا غزالي) تجزئة) (30 رقم) اإلجتماعي)
(- فاس) الخط5ب) بن) شارع) (1 ا شوة)
30000)فاس)املغرب) ت5جة)ل):)قفا5)

مسير)ا شركة).
رقم) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
شارع) (1 ا شوة) ا غزالي) تجزئة) (30
فاس) (30000 (- فاس) الخط5ب) بن)

املغرب.)
ق)عين:

ا ذمراني) الحسن5ة) ا س5 )5()
تجزئة) (303 عن1ا ه)ا() ق) الج1طي)
الخط5ب) ابن) شارع) (1 شوة) ا غزالي)
كمصفي) املغرب) فاس) (30000 فاس)

)5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)

تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة)

- :
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)25)ماي)2022 

تحت)رقم)2717/2022.
138I

AGRI BENG

اكري بينغ
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

AGRI BENG
دقار)اقالد)اتم5م)ا غنادر5)ا زمامر5)
س5 ي)بن1ر)،)24350،)س5 ي)بن1ر)

س5 ي)بن1ر
اكري)بينغ)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حطة)علي)
بن)ق قر)اقالد)اتم5م)اقالد)سب5طة)

زمامر5)-اقالد)سب5طة)-)24350 
س5 ي)بن1ر)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
3315

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (11
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
اكري) (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

بينغ.
ترب5ة) (- (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا  قاجن
-)زراعة)االزقال)كذلف) لح15ا ات

غذائي) كمكمل) ا ك5ن1ا) زراعة) (-
صحي) النسان.

عن1ان)املور)االجتماعي):)حطة)علي)
سب5طة) اقالد) اتم5م) اقالد) ق قر) بن)
 24350 (- سب5طة) -اقالد) زمامر5)

س5 ي)بن1ر)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
حصة) (1 (: بينغ) اكري) ا شركة)

بو5مة)10.000)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
دقار) عن1ا ه)ا() بينغ) اكري) ا س5 )
اقالد)اتم5م)ا غنادر5)ا زمامر5)س5 ي)

بن1ر)24350)س5 ي)بن1ر)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() عزيز) بنكم5ح) ا س5 )
ا زمامر5) ا غنادر5) اتم5م) اقالد) دقار)
بن1ر) س5 ي) (24350 بن1ر) س5 ي)

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 26 بتاريخ) بن1ر) بس5 ي) االبت ائ5ة)

ماي)2022)تحت)رقم)2508088.
139I

ste controle balance sarl

 MEKNES IRRIGATION
 ET DEVELOPPEMENT

AGRICOLE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot riad al
 ismailia marjane 1 . meknes
 meknes،(50000،(MEKNES

maroc
 MEKNES IRRIGATION ET

 DEVELOPPEMENT AGRICOLE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)سفلي)
قح 5)اال تاج)1102)اوت)يذزم)

اك1راي)الحاجب)-)55000)الحاجب)
املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
56247

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)

ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (19
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
 MEKNES IRRIGATION ET

.DEVELOPPEMENT AGRICOLE
ا ري) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

با تنو5ط
ضخ)ا طاقة)شمس5ة

األشغال)مختلفة
سفلي) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
يذزم) اوت) (1102 اال تاج) قح 5)
الحاجب) (55000 (- الحاجب) اك1راي)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 500 (: الخادوري) عزيز) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
ا س5 )زكارياء)املراحي):)500)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() الخادوري) عزيز) ا س5 )
يذزم) اوت) (1102 اال تاجي) قح 5)
الحاجب) (5500 الحاجب) اك1راي)

املغرب.
عن1ا ه)ا() املراحي) زكرياء) ا س5 )
 10 ا شوة) (15 ا سكن5ة) املجم1عة)
ا طابق)2)تجزئة)طه)مكناس)50000 

مكناس)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() الخادوري) عزيز) ا س5 )
يذزم) اوت) (1102 اال تاج) قح 5)
الحاجب) (50500 الحاجب) اك1راي)

املغرب
عن1ا ه)ا() املراحي) زكرياء) ا س5 )
 10 ا شوة) (15 ا سكن5ة) املجم1عة)
ا طابق)2)تجزئة)طه)مكناس)50000 

مكناس)ااملغرب
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باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) بمكناس) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)1922.
140I

مكتب)أخ5ار)خ وجة

BOUNIANE PROMO RC
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

مكتب)أخ5ار)خ وجة
شارع)الجيش)امللكي)اقامة)اومان)
طابق)4)رقم)7)تط1ان)،)93000،)

تط1ان)املغرب
BOUNIANE PROMO RC)شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ظهر)ا نهير)
شارع)الحسن)ا ثاني)قاد) 1)تط1ان)

93250)تط1ان)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

31621
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (18
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.BOUNIANE PROMO RC
منذش) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

عواري-االعمال)مختلفة)ا بناء.
عن1ان)املور)االجتماعي):)ظهر)ا نهير)
تط1ان) قاد) 1) ا ثاني) الحسن) شارع)

93250)تط1ان)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا ريس1ني) ا سالم) عب ) ا س5 )
درهم) (100 بو5مة) حصة) (340  :

 لحصة.
ا ريس1ني) واسين) محم ) ا س5 )
درهم) (100 بو5مة) حصة) (330  :

 لحصة.

ا س5 )محم )شو1ر):)160)حصة)
بو5مة)100)درهم) لحصة).

ا س5 )عب )ا رحمان)شو1ر):)170 
حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

(: ا ريس1ني) ا سالم) عب ) ا س5 )
340)بو5مة)100)درهم.

(: ا ريس1ني) واسين) محم ) ا س5 )
330)بو5مة)100)درهم.

ا س5 )محم )شو1ر):)160)بو5مة)
100)درهم.

ا س5 )عب )ا رحمان)شو1ر):)170 
بو5مة)100)درهم.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

ا ريس1ني) ا سالم) عب ) ا س5 )
عن1ا ه)ا()شارع)الحسن)ا ثاني)قاد) 1)

93250)تط1ان)املغرب.
عن1ا ه)ا() شو1ر) محم ) ا س5 )
تجزئة) ا طريس) الخا ق) عب ) شارع)
تط1ان) (93000  5 رقم) ا ذسكرية)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا ريس1ني) ا سالم) عب ) ا س5 )
عن1ا ه)ا()شارع)الحسن)ا ثاني)قاد) 1)

93250)تط1ان)املغرب
عن1ا ه)ا() شو1ر) محم ) ا س5 )
تجزئة) ا طريس) الخا ق) عب ) شارع)
تط1ان) (93000  5 رقم) ا ذسكرية)

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) بتط1ان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1258.
141I

Cabinet Solution Consulting and Accounting

FOURNISUP
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

 Cabinet Solution Consulting
and Accounting

 Avenue Al Qods,N°6, appt n°:
Tabriquet,(SALE(،(11000),2،)سال)

املغرب
FOURNISUP)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)15)شارع)

ابطال)رقم4)اك ال)-)10000)ا رباط)

املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

160541

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (19

مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:

عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)

(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.FOURNISUP

غرض)ا شركة)بإوجاز):)ب5ع)ق)شراء)

 1ازم)مكتب)

اجهز5) ق) مكتب) اثاث) ق)شراء) ب5ع)

مكتب.

عن1ان)املور)االجتماعي):)15)شارع)

ا رباط) (10000 (- اك ال) ابطال)رقم4)

املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

 1.000 (: مزداهير) و1نس) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() مزداهير) و1نس) ا س5 )

سال)10000)سال)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

عن1ا ه)ا() مزداهير) و1نس) ا س5 )

سال)10000)سال)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (26 بتاريخ) با رباط) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)-.

142I

STE BABOUZID

ARCHI-IQBAL
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

STE BABOUZID
 AVENUE MEKKA 1er ETAGE
 NR(27(،(70000،(LAAYOUNE

MAROC
ARCHI-IQBAL)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)م ونة)

ا 1ح 5)بل1ك)V)رقم)492 - 70000 
ا ذ15ن)املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
41695

في) مؤرخ) م1ثق) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (23
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ARCHI-IQBAL
االشغال) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا ذم1م5ة)قهن سة)ا  وك1ر.
م ونة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 70000  -  492 رقم) (V بل1ك) ا 1ح 5)

ا ذ15ن)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
200)حصة) (: اقبال) ا س5 5)مريم)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
800)حصة) (: ا س5 )محم )اقبال)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
بو5مة) (200 (: اقبال) ا س5 5)مريم)

100)درهم.
800)بو5مة) (: ا س5 )محم )اقبال)

100)درهم.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() اقبال) مريم) ا س5 5)
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ا ذ15ن)70000)ا ذ15ن)املغرب.
عن1ا ه)ا() اقبال) محم ) ا س5 )

ا ذ15ن)70000)ا ذ15ن)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() اقبال) مريم) ا س5 5)

ا ذ15ن)70000)ا ذ15ن)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (23 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)-.
143I

STE BABOUZID

LABAT FOOD
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

STE BABOUZID
 AVENUE MEKKA 1er ETAGE
 NR(27(،(70000،(LAAYOUNE

MAROC
LABAT FOOD)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)م ونة)

ا 1ح 5)بل1ك)F)رقم)228 - 70000 
ا ذ15ن)املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
41693

في) مؤرخ) م1ثق) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (23
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 LABAT(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

.FOOD
مطذم) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

قموهى)-)تم1ين)الحفالت.
م ونة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 70000  -  228 رقم) (F بل1ك) ا 1ح 5)

ا ذ15ن)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 500 (: مل5كة) ا صا حي) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
 500 (: ب1غمران) محم ) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
 500 (: مل5كة) ا صا حي) ا س5 5)

بو5مة)100)درهم.
 500 (: ب1غمران) محم ) ا س5 )

بو5مة)100)درهم.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 5)ا صا حي)مل5كة)عن1ا ه)ا()

ا ذ15ن)70000)ا ذ15ن)املغرب.
ا س5 )محم )ب1غمران)عن1ا ه)ا()

ا ذ15ن)70000)ا ذ15ن)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
مل5كة)عن1ا ه)ا() ا صا حي) ا س5 )

ا ذ15ن)70000)ا ذ15ن)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (23 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)-.
144I

STE EL BOUATALOUI SIYAKA SARL AU

EL BOUATALOUI SIYAKA
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

 STE EL BOUATALOUI SIYAKA
SARL AU

س5 ي)قاسم)،)16000،)س5 ي)
قاسم)املغرب

EL BOUATALOUI SIYAKA)شركة)
عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)دقار)ادري )
جماعة)ا شبنات)-)16033)س5 ي)

قاسم)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
29157

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 فبراور) (06
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)
باملميزات)ا تا 5ة:

عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 EL (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

. BOUATALOUI SIYAKA
م رسة) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

تذل5م)ا س5اقة.
عن1ان)املور)االجتماعي):)دقار)ادري )
س5 ي) (16033 (- ا شبنات) جماعة)

قاسم)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
100)حصة) (: امال)قربال) ا س5 5)

بو5مة)1.000)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() قربال) امال) ا س5 5)
تجزئة)ا 1فاء)رقم)41 14200)س5 ي)

سل5مان)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() قربال) امال) ا س5 5)
تجزئة)ا 1فاء)رقم)41 14200)س5 ي)

سل5مان)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 06 بتاريخ) قاسم) بس5 ي) االبت ائ5ة)

ماي)2022)تحت)رقم)225.
145I

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

EDU-PIXELS-SARL
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI
 HAY AL AMAL AV «D« IMM 227

 APPT(1(SALE(،(11160،(SALE
MAROC

EDU-PIXELS-SARL)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)عمار5)45 
شارع)فرنسا)شوة)8)اك ال)-)10090 

ا رباط)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

160549
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (02
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
EDU- (: اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها)

.PIXELS-SARL
ا  عم) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

امل ر�سي.
عن1ان)املور)االجتماعي):)عمار5)45 
شارع)فرنسا)شوة)8)اك ال)-)10090 

ا رباط)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 10.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا شركة)MED PIXELS : 67)حصة)

بو5مة)6.667)درهم) لحصة).
 33 (: بنحرب5ط) و1سف) ا س5 )

حصة)بو5مة)3.333)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
MED-PIXELS)عن1ا ه)ا() ا شركة)
 2 شوة) (2 حسن) شارع) (378 ا رباط)

10090)ا رباط)املغرب.
ا س5 )و1سف)بنحرب5ط)عن1ا ه)ا()
املنزه) اشراكة) كم21) (6 محم ) شارع)
تمار5) (12020 تمار5) ا صخيرات)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )رش5 )ا ش5حاني)عن1ا ه)ا()
452)ف5ال)قازيز)ب1ز 5وة)باي)ا شراط)

ب1ز 5وة)13100)ب1ز 5وة)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) با رباط) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)3851.

146I
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VTM STYLE

VTM STYLE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

VTM STYLE
 CHARIFA 1 BOULEVARD

 AHRAM(HAY(ALMASSIRA(،
60300،(berkane(maroc

VTM STYLE)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شريفة)
1)شارع)االهرام)حي)املسير5)بركان)-)

60300)بركان)اململكة)املغرب5ة
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
8507

في) مؤرخ) م1ثق) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (20
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 VTM (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

. STYLE
تجار5) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا تجزئة)في)املتاجر)املتخصصة.
شريفة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
(- بركان) املسير5) حي) االهرام) شارع) (1

60300)بركان)اململكة)املغرب5ة.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 100 (: الح قدي) رباب) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 5)رباب)الح قدي)عن1ا ه)ا()
بركان) االمل) حي) الج1الن) 11ز وة) ب)

60300)بركان)اململكة)املغرب5ة.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 5)رباب)الح قدي)عن1ا ه)ا()
بركان) االمل) حي) الج1الن) 11ز وة) ب)

60300)بركان)اململكة)املغرب5ة
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) ببركان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)-.
147I

SER A KET

SER A KET
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

SER A KET
اسكج1ر)املحام5 )9)عمل5ة)ص1ريا)
عمار5)أقه)شوة)204)صن قق)ا برو )
25558)ابراج)ا كتب5ة)املحام5 )9،)

40160،)مراكش)املغرب
SER A KET)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)اسكج1ر)
املحام5 )9)عمل5ة)ص1ريا)عمار5)أقه)
شوة)204 - 40160)مراكش)املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
125565

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (28
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 SER A(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

. KET
مواق ة) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

خ مات)املذل1مات)ا تجارية.
عن1ان)املور)االجتماعي):)اسكج1ر)
أقه) عمار5) ص1ريا) عمل5ة) (9 املحام5 )
شوة)204 - 40160)مراكش)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)
ا شركة):)99)سنة).

 10.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)
درهم،)موسم)كا تالي:

حصة) (70 (: اب1س5 ) انس) ا س5 )

بو5مة)7.000)درهم) لحصة).
ا س5 )حسن)اب1س5 ):)30)حصة)

بو5مة)3.000)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() اب1س5 ) انس) ا س5 )
ص1ريا) عمل5ة) (9 املحام5 ) اسكج1ر)
عمار5)أقه)شوة)204 40160)مراكش)

املغرب.
عن1ا ه)ا() اب1س5 ) حسن) ا س5 )
ص1ريا) اقامة) (9 املحام5 ) اسكج1ر)
عمار5)أقه)شوة)204 40160)مراكش)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() اب1س5 ) انس) ا س5 )
ص1ريا) عمل5ة) (9 املحام5 ) اسكج1ر)
عمار5)أقه)شوة)204 40160)مراكش)

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (19 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)135863.
148I

TRANS MOUNA 67 SARL AU

 TRANS MOUNA 67 S.A.R.L
à associé unique

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

TRANS MOUNA 67 SARL AU
املنظر)الجم5ل)شارع)71)رقم)2 
ا طابق)االقل)،)90000،)طنجة)

املغرب
 TRANS MOUNA 67 S.A.R.L
à associé unique)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)املنظر)
الجم5ل)شارع)71)رقم)9)ا طابق)

االقل)-)90000)طنجة)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
127283

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)

ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (05
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
 TRANS MOUNA 67 S.A.R.L à

.associé unique
ا نول) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا 1طني)قا  قلي) لبضائع.
املنظر) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
الجم5ل)شارع)71)رقم)9)ا طابق)االقل)

- 90000)طنجة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 100 (: حاتم) ا ب1ح1تي) ا س5 )

حصة)بو5مة)1.000)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() حاتم) ا ب1ح1تي) ا س5 )
 12 رقم) س4) عمار5) (04 ا س1اني)

90000)طنجة)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() حاتم) ا ب1ح1تي) ا س5 )
 12 رقم) س4) عمار5) (04 ا س1اني)

90000)طنجة)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (18 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)253773.
149I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

TAWAKKALNA
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57)شارع)م1ريتا 5ا)صن قق)ا برو )
2609)،)40000،)مراكش)املغرب
TAWAKKALNA)شركة)عات)
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مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)57)شارع)

م1ريتا 5ا)صن قق)ا برو )2609 - 

40000)مراكش)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

125845

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (16

مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:

عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)

(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.TAWAKKALNA

(: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ق) ا وابضة) ق) االدار5) ق) االستشارات)

استثمارات)االسهم.

عن1ان)املور)االجتماعي):)57)شارع)

 -  2609 ا برو ) صن قق) م1ريتا 5ا)

40000)مراكش)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

100.000,00)درهم،)موسم)كا تالي:

 1.000 (: حسني) رش5 ) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() حسني) رش5 ) ا س5 )

ا تاني) الحسن) قاحة) حسني) ض5ذة)

مراكش) (40000 سيبع) الج و ) حي)

املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

عن1ا ه)ا() حسني) رش5 ) ا س5 )

ا تاني) الحسن) قاحة) حسني) ض5ذة)

مراكش) (40000 سيبع) الج و ) حي)

املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136156.
150I

FICOGE AG

SOTRANOB
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

FICOGE AG
رقم)22عمار5)افران3شارع)الحسن)
 AGADIR،(800000،(ا تانى)اكادور

AGADIR MAROC
SOTRANOB)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)218 
عمار5)ا نس5م)ز وة)قاظي)ع5اظ)

اكادور)-)8000)اكادور)املغرب.
تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.8247

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تذ5ين) تم) (2022 ماي) (20 في) املؤرخ)
ا س5 )5() ج و ) لشركة) مسير)

الحرش)حسن)كمسير)آخر
تبذا) وب1ل)استوا ة)املسير.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)باكادور)بتاريخ)26)ماي)2022 

تحت)رقم)110035.
151I

STE AYAD CONSULTING SARL

باتيليكسور
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE MOULAY AHMED

 LAGRARI IMMEUBLE HAMZA
 2EME(ETAGE(APPT(N°9(،
60000،(OUJDA(MAROC

بات5ل5كس1ر)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ضهر)
املحلة)الزاري)شارع)عالل)ا فا�سي)

تجزئة)رقم)81)ق)82 - 60000)قج 5)
املغرب.

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.30451
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تذ5ين) تم) (2022 ماي) (12 في) املؤرخ)
ا س5 )5() ج و ) لشركة) مسير)

امل1مني)صالح)ا  ون)كمسير)آخر
تبذا)إلقا ة)مسير.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)ب1ج 5)بتاريخ)24)ماي)2022 

تحت)رقم)1599.
152I

EL OUARRAD AZIZ

ENCG MEK
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

EL OUARRAD AZIZ
 Imm 2 appt 3 Av des far Rue

 a(1(Etage(vn(Meknes(meknes،
50000،(meknes(maroc

ENCG MEK)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)اوت)
مازقز)رقم)21)سبذ15ن)الحاجب)-)

51124)الحاجب)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

56205
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (16
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 ENCG(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

.MEK
تط1ير) (- (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا ذوارات
ـ)اشغال)مختلفة

-)ا تجار5.
اوت) حي) (: االجتماعي) املور) عن1ان)

(- الحاجب) سبذ15ن) (21 رقم) مازقز)
51124)الحاجب)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)
درهم،)موسم)كا تالي:

 500 (: ا صبري) الحق) عب ) ا س5 )
حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

 500 (: محم ) ا 15سفي) ا س5 )
حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

ا صبري) الحق) عب ) ا س5 )
بش1ية) ا ذل1ية) تذاق 5ة) عن1ا ه)ا()
 51124 الحاجب) ع15ن) سبع)

الحاجب)املغرب.
ا س5 )محم )ا 15سفي)عن1ا ه)ا()
حي)اك ال)رقم)48)سبع)ع15ن)عما ة)

الحاجب)51124)الحاجب)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا صبري) الحق) عب ) ا س5 )
بش1ية) ا ذل1ية) تذاق 5ة) عن1ا ه)ا()
 51124 الحاجب) ع15ن) سبع)

الحاجب)املغرب
ا س5 )محم )ا 15سفي)عن1ا ه)ا()
حي)اك ال)رقم)48)سبع)ع15ن)عما ة)

الحاجب)51124)الحاجب)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) بمكناس) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)1851.
153I

FINANCES.NET

FIRAM ASSURANCES SARL
إعالن)متذ د)ا ورارات

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI(TEMARA(،(12000،
TEMARA MAROC

 FIRAM ASSURANCES SARL
»شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5«
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)حي)عين)
الح5ا5)عمار2115)ا طابق)األقل)
،شوة02،)ا صخيرات)-)12050 

ا صخيرات)املغرب.
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»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

. 135883
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)06)ماي)2022
تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)

قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ا ص5غة) اضافة) ا ذام) الجمع) قرر)
»يذين)ممثل)ا شركة)من)بين)مسيري)
من) (12 ا بنذ) الى) ا شركة«) هذه)
بتذ5ين) املتذلق) ق) االسا�سي) ا وا 1ن)

مسير)
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
على) ونص) ا ذي) (:12 رقم) بن )

ماولي:)تذ5ين)مسير)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (24 بتاريخ) بتمار5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)8168.
154I

cedre compta

 STE NOUVELLE DES
 PRODUITS AGRICOLES

SARL
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

cedre compta
 rue3(caire(ahadaf(،(53100، 79

azrou maroc
 STE NOUVELLE DES PRODUITS

AGRICOLES SARL)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)اوت)فريك1)
ك5ك1)مركز)ب1ملان)-)33053)ك5ك1)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

2171
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (17
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 STE (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
 NOUVELLE DES PRODUITS

.AGRICOLES SARL
غرض)ا شركة)بإوجاز):)-ب5ع)جم5ع)

املنتجات)ا فالح5ة)ا زراع5ة
-ب5ع)املذ ات)ا زراع5ة)ا فالح5ة

-دراسة)قترك5ب)أ ظمة)ا ري.
اوت) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 33053 (- ب1ملان) مركز) ك5ك1) فريك1)

ك5ك1)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 400 (: ا غزاف) املصطفى) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
 600 (: ا غزاف) سم5ة) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا غزاف) املصطفى) ا س5 )
ب1ملان) ك5ك1) حمز5) اوت) عن1ا ه)ا()

33053)ك5ك1)املغرب.
عن1ا ه)ا() ا غزاف) سم5ة) ا س5 5)
رقم)1080)تجزئة)عين)أغبال)أح اف)

أزرق)53100)أزرق)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() ا غزاف) سم5ة) ا س5 5)
رقم)1080)تجزئة)عين)أغبال)أح اف)

أزرق)53100)أزرق)املغرب
ا غزاف) املصطفى) ا س5 )
ب1ملان) ك5ك1) حمز5) اوت) عن1ا ه)ا()

33053)ك5ك1)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
االبت ائ5ة)بازرق)بتاريخ)18)ماي)2022 

تحت)رقم)189/2022.
155I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

EPARA.MA
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;
 RESIDENCE LAHRECH N° 6
 MEKNES(،(50050،(MEKNES

MAROC
EPARA.MA)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)في)ط1ر)ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)
3)ا ذمار5)520)تجزئة)رياض)

االسماع5ل5ة)مكناس)-)50050 
مكناس)املغرب.

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.49467
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 أبريل) (25 في) املؤرخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
رأسما ها) مبلغ) (EPARA.MA
مورها) قعن1ان) درهم) (100.000
اإلجتماعي)رقم)3)ا ذمار5)520)تجزئة)
رياض)االسماع5ل5ة)مكناس)-)50050 
ا تصف5ة) (: ل) املغرب) ت5جة) مكناس)

االرادوة)ق)الحل)املسبق) لشركة.
املحل) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
رياض) تجزئة) (520 ا ذمار5) (3 رقم)
 50050 (- مكناس) االسماع5ل5ة)

مكناس)املغرب.)
ق)عين:

ق) عل1ي) امللكي) سك5نة) ا س5 )5()
 1 شوة) (1 ا طابق) س) (61 عن1ا ه)ا()
 50000 مكناس) باء) ا زيت1ن) رياض)
مكناس)املغرب)كمصفي))5() لشركة.

الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) بمكناس) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)209.
156I

YouThmar

يوثمار
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

YouThmar
مركز)جماعة)مسكا ة)ا ص1ير5)،)

44274،)ا ص1ير5)املغرب
و1ثمار)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)املحل)رقم)

19،)مركز)جماعة)مسكا ة)إقل5م)
ا ص1ير5)-)44274)ا ص1ير5)املغرب)

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
6173

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (16
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها):)و1ثمار).
أعمال) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

متن1عة)أق)إنشائ5ة)
تجار5)ا ذواقير).

املحل) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
رقم)19،)مركز)جماعة)مسكا ة)إقل5م)
ا ص1ير5)-)44274)ا ص1ير5)املغرب).

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)
درهم،)موسم)كا تالي:

 550 (: الجل5ل)شباب) عب ) ا س5 )
حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

 450 (: شباب) عب هللا) ا س5 )
حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

شباب) عب الجل5ل) ا س5 )
جماعة) تخفيست) دقار) عن1ا ه)ا()

ا زاقيت)44252)ا ص1ير5)املغرب).
عن1ا ه)ا() شباب) عب هللا) ا س5 )
ا زاقيت) جماعة) تخفيست) دقار)

44252)ا ص1ير5)املغرب).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
شباب) عب الجل5ل) ا س5 )
جماعة) تخفيست) دقار) عن1ا ه)ا()

ا زاقيت)44252)ا ص1ير5)املغرب)
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باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) با ص1ير5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)187/2022.
157I

AMAL BENJELLOUN

كيستوم أونيفورم
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

AMAL BENJELLOUN
 AV. CHORAFAE - N° 17 -

 TETOUAN(،(93040،(TETOUAN
MAROC

كيست1م)أق 5ف1رم)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)
الحاج)محم )بن1 ة)ـ)رقم)60 - 

93020)تط1ان)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

31559
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (22
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

كيست1م)أق 5ف1رم.
خ5اطة،) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
أ 1اع) كل) تس1يق) ت1زيع،) تصم5م،)
ق) ا شغل) ق) ا ذمل) أزياء) ق) مالبس)

تجهيزات)ا سالمة)ق)ا 1قاوة)ا فردوة
اإلستيراد)ق)ا تص ور.

شارع) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
الحاج)محم )بن1 ة)ـ)رقم)60 - 93020 

تط1ان)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
قفاء) ا ت5الي) ا ب1زي ي) ا س5 5)
درهم) (100 بو5مة) حصة) (500  :

 لحصة.

ا س5 )ا زياني)أحم ):)500)حصة)
بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

قفاء) ا ت5الي) ا ب1زي ي) ا س5 5)
حي) ـ) خل قن) ابن) شارع) عن1ا ه)ا()

تاق ات)34000)تاق ات)املغرب.
ا س5 )ا زياني)أحم )عن1ا ه)ا()حي)
اإلسرائ5ل5ة) امل رسة) ز وة) ـ) ا و س)

ـرقم)55 93000)تط1ان)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
قفاء) ا ت5الي) ا ب1زي ي) ا س5 5)
حي) ـ) خل قن) ابن) شارع) عن1ا ه)ا()

تاق ات)34000)تاق ات)املغرب
ا س5 )ا زياني)أحم )عن1ا ه)ا()حي)
اإلسرائ5ل5ة) امل رسة) ز وة) ـ) ا و س)

ـرقم)55 93000)تط1ان)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (10 بتاريخ) بتط1ان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1177.
158I

sofoget

MONABO SHOPPING
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

،(14000،(kenitra(maroc
MONABO SHOPPING)شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ا ون5طر5)
ا ك1ثر)عمار5)ك)4)شوة)10)طابق)2 
بير)رامي)-)14000)ا ون5طر5)املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
65449

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (16
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.MONABO SHOPPING
ب5ع) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

املالبس)الجاهز5
تس1يق)املنتجات)قاألدقات)املنز 5ة

استيراد)ق)تص ور.
عن1ان)املور)االجتماعي):)ا ون5طر5)
 2 10)طابق) 4)شوة) ا ك1ثر)عمار5)ك)

بير)رامي)-)14000)ا ون5طر5)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 500 (: ب1لحرش) بشرى) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
 500 (: ب1لحرش) ا س5 5) زهة)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
 500 (: ب1لحرش) بشرى) ا س5 5)

بو5مة)100)درهم.
 500 (: ب1لحرش) ا س5 5) زهة)

بو5مة)100)درهم.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 5)بشرى)ب1لحرش)عن1ا ه)ا()

ا ون5طر5)14000)ا ون5طر5)املغرب.
عن1ا ه)ا() ب1لحرش) ا س5 5) زهة)

ا ون5طر5)14000)ا ون5طر5)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 5)بشرى)ب1لحرش)عن1ا ه)ا()

ا ون5طر5)14000)ا ون5طر5)املغرب
عن1ا ه)ا() ب1لحرش) ا س5 5) زهة)

ا ون5طر5)14000)ا ون5طر5)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) با ون5طر5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)----.
159I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

SMART MOVER TRANS
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE JURICO, SARL
-04)ز وة)جبل)طارق،)إقامة)جبل)

طارق،)ا طابق)ا رابع)رقم)9)،)
90000،)طنجة)املغرب

SMART MOVER TRANS)شركة)
عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)املنطوة)

ا صناع5ة)اكز اوة)قطذة)580 
مكتب)ا طابق)األقل)-)90000)طنجة)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
127139

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (05
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.SMART MOVER TRANS
ا نول) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
ا  قلي) لبضائع،) ق) ا 1طني) ا طرقي)

تص ور)ق)استيراد..
املنطوة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ا صناع5ة)اكز اوة)قطذة)580)مكتب)
ا طابق)األقل)-)90000)طنجة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
مهن ) حاج) اقالد) محسن) ا س5 )
درهم) (100 بو5مة) حصة) (1.000  :

 لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
مهن ) حاج) اقالد) محسن) ا س5 )
مل5اء) اقامة) مل5ل5ة) ز وة) عن1ا ه)ا()
طنجة) (90000  75 رقم) (5 طابق) (2

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
مهن ) حاج) اقالد) محسن) ا س5 )
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مل5اء) اقامة) مل5ل5ة) ز وة) عن1ا ه)ا()
طنجة) (90000  75 رقم) (5 طابق) (2

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (12 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)253623.
160I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

TRES CONFECCION
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE JURICO, SARL
-04)ز وة)جبل)طارق،)إقامة)جبل)

طارق،)ا طابق)ا رابع)رقم)9)،)
90000،)طنجة)املغرب

TRES CONFECCION)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)املنطوة)

ا صناع5ة)اكز اوة)قطذة)580 
مكتب)ا طابق)األقل)-)90000)طنجة)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
127049

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (25
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 TRES (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.CONFECCION
الخ5اطة) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

بجم5ع)أ 1اعها)،)تص ور)ق)استيراد.
املنطوة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ا صناع5ة)اكز اوة)قطذة)580)مكتب)
ا طابق)األقل)-)90000)طنجة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)
درهم،)موسم)كا تالي:

اصب5ح) بن) الحم5 ) عب ) ا س5 )
درهم) (100 بو5مة) حصة) (1.000  :

 لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
اصب5ح) بن) الحم5 ) عب ) ا س5 )
اقامة) رجس) ا برا ص) عن1ا ه)ا()
طنجة) (90000  4 رقم) (1 ا طابق)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
اصب5ح) بن) الحم5 ) عب ) ا س5 )
اقامة) رجس) ا برا ص) عن1ا ه)ا()
طنجة) (90000  4 رقم) (1 ا طابق)

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (10 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)253524.
161I

STE AYAD CONSULTING SARL

باتيليكسور
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تح1يل)ا شكل)ا وا 1ني) لشركة

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE MOULAY AHMED

 LAGRARI IMMEUBLE HAMZA
 2EME(ETAGE(APPT(N°9(،
60000،(OUJDA(MAROC

بات5ل5كس1ر)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

ق)عن1ان)مورها)االجتماعي)ضهر)
املحلة)الزاري)شارع)عالل)ا فا�سي)

تجزئة)رقم)81)ق82 - 60000)قج 5).
تح1يل)ا شكل)ا وا 1ني) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.30451
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تح1يل) تم) (2022 ماي) (12 في) املؤرخ)
ا وا 1ني) لشركة)من)»شركة) ا شكل)
عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
املسؤق 5ة) عات) »شركة) إلى) ا 1ح5 «)

املح قد5«.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)ب1ج 5)بتاريخ)24)ماي)2022 

تحت)رقم)1599.
162I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

KORUM CONSULTING
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE JURICO, SARL
-04)ز وة)جبل)طارق،)إقامة)جبل)

طارق،)ا طابق)ا رابع)رقم)9)،)
90000،)طنجة)املغرب

KORUM CONSULTING)شركة)
عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)املنطوة)
الحر5) لتص ور) طنجة)تجزئة)رقم)
14)قطذة)رقم)33 - 90000)طنجة)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
127047

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (11
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.KORUM CONSULTING
غرض)ا شركة)بإوجاز):)االستشار5)

في)ا تس5ير.
املنطوة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
رقم) تجزئة) الحر5) لتص ور) طنجة)
طنجة) (90000  -  33 رقم) قطذة) (14

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

ماري1س) س5ك1را) فاويس) ا س5 )
درهم) (100 بو5مة) حصة) (1.000  :

 لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ماري1س) س5ك1را) فاويس) ا س5 )
بيرل) مجمع) ا با 5ة) طنجة) عن1ا ه)ا()
 15 رقم) ا ثاني) ا طابق) ب) اقامة) بل1)

90000)طنجة)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا غر اطي)عن1ا ه)ا() ا س5 5) 1ال)
 6 عمار5) ا فرات) ابن) اس ) شارع)

ا شوة)4 60000)قج 5)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (10 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)253523.
163I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

 SOCIETE DE PROMOTION
 ET DE GESTION

TOURISTIQUE EL HAMRA
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

رفع)رأسمال)ا شركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL
 BEQUAL(GUELIZ(،(40000،

MARRAKECH MAROC
 SOCIETE DE PROMOTION ET
 DE GESTION TOURISTIQUE

EL HAMRA)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)27-
28)رياض)ا زيت1ن)ا و وم)صابة)بن)
داقد)امل ونة)40000)مراكش)املغرب.

رفع)رأسمال)ا شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.10755
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تم) (2022 أبريل) (15 في) املؤرخ)
ق ره) بمبلغ) ا شركة) رأسمال) رفع)
أي) درهم«) (1.000.000,00«
إلى) درهم«) (1.000.000,00« من)
طريق) عن) درهم«) (2.000.000,00«



10515 الجريدة الرسميةع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) 

:)إدماج)احت5اطي)أق)أرباح)أق)عالقات)
إص ار)في)رأس)املال.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136115.
164I

ISDM CONSULTING

PARA SABRIN
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
(،ETAGE(LAAYOUNE(،(70000

ا ذ15ن)املغرب
PARA SABRIN)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)
املستوبل)مسج )االمام)ا شافعي)

رقم)1242)ا ذ15ن)-)70000)ا ذ15ن)
املغرب)

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
41763

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (24
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 PARA (: اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها)

. SABRIN
شراء) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
قت1زيع) قتس1يق) قتص ور) قب5ع)
قشبه) ا طب5ة) شبه) املنتجات) جم5ع)
ا تجم5ل) قمستحضرات) ا ص5 ال 5ة)

قاملذ ات)ا طب5ة.
تجزئة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ا شافعي) االمام) مسج ) املستوبل)

ا ذ15ن) (70000 (- ا ذ15ن) (1242 رقم)
املغرب).

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)
درهم،)موسم)كا تالي:

 1.000 (: عب5 5) ا كبير5) ا س5 5)
حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() عب5 5) ا كبير5) ا س5 5)
تجزئة)344)بل1ك)01)رقم)11)ا ذ15ن)

70000)ا ذ15ن)املغرب).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() عب5 5) ا كبير5) ا س5 5)
تجزئة)344)بل1ك)01)رقم)11)ا ذ15ن)

70000)ا ذ15ن)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1474/2022.
165I

MOHAMED SAFRIOUI

ARCHIVOR STUDIO
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM(9(4EME(ETAGE(،(20200،
CASABLANCA MAROC

ARCHIVOR STUDIO)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)131)شارع)
أ فا)ا طابق)6)شوة)6س)-)20200 

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
543741

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (14
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ARCHIVOR STUDIO
مهن س) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

مذماري.
عن1ان)املور)االجتماعي):)131)شارع)
 20200 (- 6س) شوة) (6 ا طابق) أ فا)

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 10.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 5)د 5ا)بنجل1ن):)100)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() بنجل1ن) د 5ا) ا س5 5)
كا 5ف1ر 5ا) ا سذ و1ن) ز وة) (16

20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() بنجل1ن) د 5ا) ا س5 5)
كا 5ف1ر 5ا) ا سذ و1ن) ز وة) (16

20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 20 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)824583.
166I

la marocaine des bilans

DIADEME BEAUTY CENTER
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

la marocaine des bilans
محج)11)وناور)مكتب)رقم)8)عمار5)
أدرار)حي)ا  اخلة)،)80060،)أكادور)

املغرب
 DIADEME BEAUTY CENTER
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)متجر)رقم)
7)عمار5)رقم)189)اقامة)ا سذاد5)
3)ا حي)املحم ي)-)80000)أكادور)

املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

51535

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (27

املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:

عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)

(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.DIADEME BEAUTY CENTER
صا 1ن) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

الحالقة)قا تجم5ل.

عن1ان)املور)االجتماعي):)متجر)رقم)

ا سذاد5) اقامة) (189 رقم) عمار5) (7

أكادور) (80000 (- املحم ي) ا حي) (3

املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 50.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

 450 (: وامنة) اساكتي) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

ا س5 )بهيشار)الحسين):)50)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() وامنة) اساكتي) ا س5 5)
رقم)55)اول5غ)80000)أكادور)املغرب.

ا س5 )بهيشار)الحسين)عن1ا ه)ا()

ا رقم) (2222 ا ز وة) اقفال) تكمي) حي)

03)ا  شير5)80000)ا زكان)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

عن1ا ه)ا() وامنة) اساكتي) ا س5 5)
رقم)55)اول5غ)80000)أكادور)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ا تجارية)باكادور)بتاريخ)26)ماي)2022 

تحت)رقم)110029.

167I
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ARDCE SARL AU

PNEU MR SARL AU
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

ARDCE SARL AU
 AIN SEBAA CASABLANCA

 Casablanca،(20000،
CASABLANCA MAROC

PNEU MR SARL AU)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)9)شارع)
محم )الخامس)تجزئة) 1 ج1فين)

شوة)4)سال)تابريكت)-)11000)سال)
املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
35923

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (17
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 PNEU(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

.MR SARL AU
تاجر) (- (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
با تفص5ل) )اطارات() اطارات)

قالخ مات
-)تاجر)قطع)غ5ار.

-)م5كا 5كي)تصل5ح.
قتص ور) قاستيراد) قب5ع) شراء) (-

قتس1يق
-)املشاركة)املباشر5)أق)غير)املباشر5)
 لشركة)في)أي)عمل5ة)عن)طريق)إنشاء)

شركات.
شارع) (9 (: االجتماعي) املور) عن1ان)
تجزئة) 1 ج1فين) الخامس) محم )
11000)سال) (- تابريكت) 4)سال) شوة)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
(: محم ) ا طا ب) اوت) ا س5 )
درهم) (100 بو5مة) حصة) (1.000

 لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
محم ) ا طا ب) اوت) ا س5 )
ز وة) املفضل) ا ش5خ) حي) عن1ا ه)ا()
 11000 78)سال) رقم) اوت)سغرقشن)

سال)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
محم ) ا طا ب) اوت) ا س5 )
ز وة) املفضل) ا ش5خ) حي) عن1ا ه)ا()
 11000 78)سال) رقم) اوت)سغرقشن)

سال)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
االبت ائ5ة)بسال)بتاريخ)10)ماي)2022 

تحت)رقم)38836.
168I

شركة)ف5 ابك1)ش.م.م

AFRICA SUPPLY SERVICE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

شركة)ف5 ابك1)ش.م.م
حي)املج )شارع)ا و س)رقم)75 
ا طابق)ا ثا ت)شوة)رقم)8)،)

90080،)طنجة)املغرب
AFRICA SUPPLY SERVICE)شركة)

عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

 PLACE(قعن1ان)مورها)اإلجتماعي
 CASTELLAR OFFICE FARABI
 ETG 02 BUREAU 33 - 90000

.TANGER MAROC
تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.120237

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تذ5ين) تم) (2022 ماي) (05 في) املؤرخ)
مسير)ج و ) لشركة)ا س5 )5()ف5اللي)

ص قق)أسامة)كمسير)قح5 

تبذا)إلقا ة)مسير.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (24 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)253993.
169I

SOFICOF

BATICOAST SARL
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

SOFICOF
 angle rue ghazali et zeryab ,1

 apt(2(les(orangers(rabat(،
10000،(Rabat(MAROC

BATICOAST SARL)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)6)ز وة)
ضاوة)ا ذ1ا)ا طابق)ا رابع)شوة)رقم)

16)اك ال)ا رباط)ا رباط)10000 
ا رباط)املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
160499

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (10
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.BATICOAST SARL
ا بناء) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
ا ذواري) اإلنذاش) (- أ 1اعه) بجم5ع)
قص ) أرا�سي) قح5از5) قا س5احي)
ا بناء)قتشي5 )عمارات) لب5ع)من)أجل)
ا ذوار) قإنذاش) ا تجار5) أق) ا سكن)

بجم5ع)أ 1اعه.
-)قعم1ما)ق5ام)بكل)املذط5ات)ا تي)
املباني،) توس5م) من) ا شركة) تنمي)
ا تجهيزات) قتبادل) شراء) ب5ع) تأجير،)
لجم5ع) مباشر5) ا غير) أق) املباشر5)

املباني
ز وة) (6 (: االجتماعي) املور) عن1ان)
رقم) ا رابع)شوة) ا طابق) ا ذ1ا) ضاوة)

 10000 ا رباط) ا رباط) اك ال) (16
ا رباط)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)
ا شركة):)املغرب)سنة).

99)درهم،) ا شركة:) مبلغ)رأسمال)
موسم)كا تالي:

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

ا هرم1�سي) الحسين) ا س5 )
إقامة) (8 قطاع) (9 رقم) عن1ا ه)ا()
حي) ف) عمار5) (26 تجزئة) الجلنار)
ا رباط) (10000 ا رباط) ا رياض)

املغرب.
ا س5 )محم )ا شرفاقي)عن1ا ه)ا()
تجزئة) الجلنار) إقامة) (8 9)قطاع) رقم)
ا رباط) ا رياض) حي) ف) عمار5) (26

10000)ا رباط)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا هرم1�سي) الحسين) ا س5 )
إقامة) (8 قطاع) (9 رقم) عن1ا ه)ا()
حي) ف) عمار5) (26 تجزئة) الجلنار)
ا رباط) (10000 ا رباط) ا رياض)

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) با رباط) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)124961.
170I

cabinet(aux(services(des(affaires

 PANORAMIC
MOROCCANTOURS

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
حل)شركة

cabinet(aux(services(des(affaires
 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage(erfoud(،(52200،(erfoud
MAROC

 PANORAMIC
MOROCCANTOURS)شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5)في)ط1ر)
ا تصف5ة(

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)قصر)
تنام1ست)ا طاقس)ا ريصاني)-)

52450)ا ريصاني)املغرب.
حل)شركة



10517 الجريدة الرسميةع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) 

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.2021/15461

ا ذام) الجمع) بموت�سى)
ماي) (11 في) املؤرخ) اإلستثنائي)
عات) شركة) حل) تورر) (2022
 PANORAMIC املح قد5) املسؤق 5ة)
مبلغ) (MOROCCANTOURS
قعن1ان) درهم) (100.000 رأسما ها)
تنام1ست) قصر) اإلجتماعي) مورها)
 52450 (- ا ريصاني) ا طاقس)
ا ت1قف) (: ا ريصاني)املغرب) ت5جة)ل)

عن)مزاق ة)ا نشاط.
قصر) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
(- ا ريصاني) ا طاقس) تنام1ست)

52450)ا ريصاني)املغرب.)
ق)عين:

ا س5 )5()زكاريا)م1من)ق)عن1ا ه)ا()
قصر)هبيبات)ع)ص)ز)52200)ارف1د)

املغرب)كمصفي))5() لشركة.
ق) ب1ش قر) ابراه5م) ا س5 )5()
ا طاقس) تنام1ست) قصر) عن1ا ه)ا()
املغرب) ا ريصاني) (52450 ا ريصاني)

كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
25)ماي) بتاريخ) با رش5 وة) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)312/2022.
171I

rochdi conseil

KABRADES
إعالن)متذ د)ا ورارات

rochdi conseil
تجزئة)ا و1ات)املساع 5)رقم)143 
ا ذ15ن)،)70000،)ا ذ15ن)املغرب

KABRADES)»شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 «

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)مشرقع)
 W(م ونة)25)مارس)رقم)708)بل1ك
 AV. PRINCE MOULAY(ا ذ15ن

 ABDELLAH IMM. 01 N°05
LAAYOUNE 70000)ا ذ15ن)

املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.30081
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
اتخاع) تم) (2022 ماي) (17 في) املؤرخ)

ا ورارات)ا تا 5ة:)
على) ونص) ا ذي) (:01 رقم) قرار)
وملكها) ا تي) سهم) (1000 ب5ع) ماولي:)
ا س5 :) الى) ب1ه1ش) ابراه5م) ا س5 :)

عثمان)مت1كل.
على) ونص) ا ذي) (:02 رقم) قرار)
ابراه5م) ا س5 ) اسوا ة) ماولي:)
تذ5ين) ق) كمسير) مهامه) من) ب1ه1ش)
قح5 ) مسير) مت1كل) عثمان) ا س5 )

 شركة)مل 5)غير)مح قد5.
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)06:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

100)سهم)في)اسم)عثمان)مت1كل
على) ونص) ا ذي) (:16 رقم) بن )
مت1كل) عثمان) ا س5 ) تذ5ين) ماولي:)
مسير)قح5 ) شركة)مل 5)غير)مح قد5.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1477.
172I

expert comptable

 SHAMS - NAÏL IMPORT
EXPORT

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
تأسيس)شركة

expert comptable
nador(،(62000،(nador(maroc

 SHAMS - NAÏL IMPORT
EXPORT)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)

8)-)مستذرض)-)بني)ا صار)-)62000 
ا ناظ1ر)املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)0
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (20
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
 SHAMS - NAÏL IMPORT  :

.EXPORT
-)استيراد) (: بإوجاز) غرض)ا شركة)
زراع5ة) قمذ ات) متن1عة) أثاثات)

قصناع5ة)ققطع)غ5ار)م5كا 5ك5ة.
-)تص ور)جم5ع)املنتجات)ا غذائ5ة)

قالحرف5ة..
 8 شارع) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 62000 (- ا صار) بني) (- مستذرض) (-

ا ناظ1ر)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا  ون)اردار)عن1ا ه)ا() ا س5 ) 1ر)
241)-)طريق) 15ن)-)باغن1 س)30200 

 15ن)فرنسا.
ا س5 )امحم )ارعار)عن1ا ه)ا()حي)
املسج )-)بني)ا صار)62000)ا ناظ1ر)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا  ون)اردار)عن1ا ه)ا() ا س5 ) 1ر)
241)-)طريق) 15ن)-)باغن1 س)30200 

 15ن)فرنسا
ا س5 )امحم )ارعار)عن1ا ه)ا()حي)
املسج )-)بني)ا صار)62000)ا ناظ1ر)

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (27 بتاريخ) با ناض1ر) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)826.
173I

Ste ORIENTAL AUDIT

M&N TELECOM
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

Ste ORIENTAL AUDIT
 111Bd(Derfoufi(1°ETAGE(N°1(،

60000،(OUJDA(MAROC
M&N TELECOM)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5)في)ط1ر)

ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)8)شارع)
ا  رف1في)ا شوة)رقم)8 - 60000 

قج 5)املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.22291

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تورر)حل) (2021 20)دجنبر) في) املؤرخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
رأسما ها) مبلغ) (M&N TELECOM
مورها) قعن1ان) درهم) (100.000
ا شوة) ا  رف1في) شارع) (8 اإلجتماعي)
رقم)8 - 60000)قج 5)املغرب) ت5جة)

ل):)اغالق)ا شركة.
حي) 1ر) ا تصف5ة)ب) مور) ق)ح د)
 60000 (- األما ة) ز وة) امل ونة) اقامة)

قج 5)املغرب.)
ق)عين:

ق) بنمخل1ف) ما ك) ا س5 )5()
امل ونة) اقامة) حي) 1ر) عن1ا ه)ا()
املغرب) قج 5) (60000 األما ة) ز وة)

كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
أبريل) (04 بتاريخ) ب1ج 5) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)425.
174I

مستامنة)شامة

TRANSPORT EURODRI
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

مستامنة)شامة
شارع)املسير5)رقم)142)ا طابق)االقل)

ا ناظ1ر)شارع)املسير5)رقم)142 
ا طابق)االقل)ا ناظ1ر،)62000،)

ا ناظ1ر)املغرب
TRANSPORT EURODRI)شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5
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قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)
الحسن)ا ثاني)حي)ا سذاد5)ا  ري1ش)

- 62253)ا  ري1ش)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

483
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 مارس) (01
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.TRANSPORT EURODRI
:) ول) بإوجاز) ا شركة) غرض)
ا 1دائع)ق)االرسا 5ات)ا 1طني)ق)ا  قلي
ا غير) لحساب) ا بضائع)  ول)

ا 1طني)ق)ا  قلي
االستيراد)ق)ا تص ور.

شارع) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
الحسن)ا ثاني)حي)ا سذاد5)ا  ري1ش)

- 62253)ا  ري1ش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )ق  )علي)عب )ا سالم):)500 

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
 500 (: ا ذ5ادي) امحم ) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
(: ا سالم) عب ) علي) ق  ) ا س5 )

50000)بو5مة)100)درهم.
 50000 (: ا ذ5ادي) امحم ) ا س5 )

بو5مة)100)درهم.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا سالم) عب ) علي) ق  ) ا س5 )
االو1بي) ا  ون) عن1ا ه)ا()شارع)صالح)
 62253 ا  ري1ش) ا و س) حي)

ا  ري1ش)املغرب.
ا س5 )امحم )ا ذ5ادي)عن1ا ه)ا()
حي)االمل)ا غربي)02)ا  ري1ش)62253 

ا  ري1ش)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا سالم) عب ) علي) ق  ) ا س5 )
االو1بي) ا  ون) عن1ا ه)ا()شارع)صالح)
 62253 ا  ري1ش) ا و س) حي)

ا  ري1ش)املغرب
ا س5 )امحم )ا ذ5ادي)عن1ا ه)ا()
حي)االمل)ا غربي)02)ا  ري1ش)62253 

ا  ري1ش)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) با ناض1ر) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)66.
175I

SOUSS-FISC SARL

SOCIETE MITALEN-TRANS
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE(AIT(MELLOUL،
86350،(INEZGANE(MAROC
 SOCIETE MITALEN-TRANS

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم417 
حي)تكمي)اقفال)ا  شير5)الجهادوة)
عما ة)ا زكان)اوت)مل1ل)-)86360 

ا  شير5)الجهادوة)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
26195

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (12
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

. SOCIETE MITALEN-TRANS

-) ول) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
ا بضائع)لحساب)ا غير)قطن5ا)قدق 5ا

ا غير) األمتذة) ق) االرساالت) -) ول)
املصح1بة)لحساب)ا غير

-)قك5ل)با ذم1 ة)في) ول)ا بضائع
-)تأجير)مذ ات)ا نول

ا ذمل5ات) جم5ع) عامة) قبصفة) (-
املتذلوة)بشكل)مباشر)أق)غير)مباشر)

بأغراض)ا) شركة.
:)رقم417  عن1ان)املور)االجتماعي)
الجهادوة) ا  شير5) اقفال) تكمي) حي)
 86360 (- مل1ل) اوت) ا زكان) عما ة)

ا  شير5)الجهادوة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: الحسن) متا ن) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() الحسن) متا ن) ا س5 )
ا سذ وين) شارع) مكرر) (03 رقم)
ا  شير5) (86360 الجهادوة) ا  شير5)

الجهادوة)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() الحسن) متا ن) ا س5 )
ا سذ وين) شارع) مكرر) (03 رقم)
ا  شير5) (86360 الجهادوة) ا  شير5)

الجهادوة)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (27 بتاريخ) با زكان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1006.
176I

RITAJ SUD S.A.R.L

NEWHOUSE IMMOBILIERE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

RITAJ SUD S.A.R.L
 LAAYOUNE(،(70000،
LAAYOUNE MAROC

 NEWHOUSE IMMOBILIERE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)ا و س)

تجزئة)ا 1فاق)بل1ك)د)رقم)2646 
ا ذ15ن)-)70000)ا ذ15ن)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
41751

في) مؤرخ) م1ثق) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (25
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.NEWHOUSE IMMOBILIERE
(: بإوجاز) ا شركة) غرض)

.PROMOTION IMMOBILIERE
حي) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
رقم) د) بل1ك) ا 1فاق) تجزئة) ا و س)
ا ذ15ن) (70000 (- ا ذ15ن) (2646

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: املغراقي) لحبيب) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )لحبيب)املغراقي)عن1ا ه)ا()
د) بل1ك) ا 1فاق) تجزئة) ا و س) حي)
ا ذ15ن) (70000 ا ذ15ن) (2646 رقم)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )لحبيب)املغراقي)عن1ا ه)ا()
حي)ا و س)تجزئة)ا 1فاق)بل1ك)د)رقم)
2646)ا ذ15ن)70000)ا ذ15ن)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1463/22.
177I
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األستاع5)يسرا)بلفض5ل)م1ثوة

TRANS.SCO
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

است راك)خطٍإ

بالجري 5) ققع) خطٍإ) است راك)
ا رسم5ة

األستاع5)يسرا)بلفض5ل)م1ثوة
برج) إقامة) امللكي) الجيش) شارع)
دبي)1)ا طابق)االقل)رقم)3)،)93000،)

تط1ان)املغرب
عات) شركة) (TRANS.SCO

املسؤق 5ة)املح قد5
تجزئة) اإلجتماعي) مورها) قعن1ان) (
ك1ر يش) (134 رقم) ا وطذة) كريمة)

مرت5ل)-)93150)تط1ان)املغرب.
بالجري 5) ققع) خطٍإ) إست راك) (
ا رسم5ة)ع د)5719)بتاريخ)08)و1 15)

.2022
ا وطذة) كريمة) تجزئة) (: من) ب ال)

رقم)34)مرت5ل)تط1ان
رقم) ا وطذة) كريمة) تجزئة) (: وورأ)

134)ك1ر يش)مرت5ل)تط1ان
ا باقي)ب قن)تغ5ير.

178I

WHITE BRIDGE CENTER

HUMOLA
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

WHITE BRIDGE CENTER
 BD D›ANFA ETG 09 APPT 96
 91(CASABLANCA(،(20000،

CASABLANCA MAROC
HUMOLA)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)96)شارع)

ا فا)ا طابق)9)ا شوة)91)ا  ار)
ا ب5ضاء)-)20000)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب)
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
543547

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (26

مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.HUMOLA
:)املساع 5) بإوجاز) غرض)ا شركة)
في) قا ت ريب) قا تنظ5م) االستشار5)

مجال)ا تأمين.
 96 (: االجتماعي) املور) عن1ان)
شارع)ا فا)ا طابق)9)ا شوة)91)ا  ار)
ا ب5ضاء) ا  ار) (20000 (- ا ب5ضاء)

املغرب).
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
(: سب1ني) ب5ير) سل1م1ن) ا س5 )
درهم) (100 بو5مة) حصة) (1.000

 لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
سب1ني) ب5ير) سل1م1ن) ا س5 )
عين) ملشيش5ا) تجزئة) (12 عن1ا ه)ا()
ا ذواب)20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
سب1ني) ب5ير) سل1م1ن) ا س5 )
عين) ملشيش5ا) تجزئة) (12 عن1ا ه)ا()
ا ذواب)20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 19 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)824496.
179I

JURIS

JITR RENT CAR
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

JURIS
.)،)90000،)طنجة)مغرب

JITR RENT CAR)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)طريق)
تط1ان)اقامة)ابن)بط1طة)طابق)3 
رقم)62 - 90000)طنجة)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
127559

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (25
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 JITR (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.RENT CAR
كراء) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا س5ارات.
طريق) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 3 طابق) بط1طة) ابن) اقامة) تط1ان)

رقم)62 - 90000)طنجة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: عل15ي) طارق) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() عل15ي) طارق) ا س5 )
 17000 فل1رقنس) ك1ستاف) شارع)

الرقش5ل)فرنسا.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() عل15ي) طارق) ا س5 )
 17000 فل1رقنس) ك1ستاف) شارع)

الرقش5ل)فرنسا
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)-.

180I

GUIDE COMPTABLE

BOUZAR TRANS
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

GUIDE COMPTABLE
تجزئة)ابن)ت1مرت)2)عمار5)4)ا طابق)

2)شوة)4)ب1ز 5وة)،)13100،)
ب1ز 5وة)املغرب

BOUZAR TRANS)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)ابن)
ت1مرت)2)عمار5)4)طابق)2)شوة)4 - 

13100)ب1ز 5وة)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

5989
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2019 12) 1 بر)
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.BOUZAR TRANS
:) ول) بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا بضائع) لغير).
عن1ان)املور)االجتماعي):)تجزئة)ابن)
 -  4 2)شوة) 4)طابق) 2)عمار5) ت1مرت)

13100)ب1ز 5وة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
حصة) (500 (: ب1زي ) رش5 ) ا س5 )

بو5مة)100)درهم) لحصة).
 500 (: ا 1اعر) بن) حسن) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() ب1زي ) رش5 ) ا س5 )
 13100 عثمان) حي) ز وة)خن5فر5) (90

ب1ز 5وة)املغرب.
ا س5 )حسن)بن)ا 1اعر)عن1ا ه)ا()
 04 م خل) (01 مج) ا بر 1�سي) رياض)
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ا  ار) (20610 ا بر 1�سي) (06 رقم)
ا ب5ضاء)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (
قم1اطن)مسيري)ا شركة:

عن1ا ه)ا() ب1زي ) رش5 ) ا س5 )
 13100 عثمان) حي) ز وة)خن5فر5) (90

ب1ز 5وة)ب1ز 5وة
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 27 بتاريخ) سل5مان) ببن) االبت ائ5ة)

 1 بر)2019)تحت)رقم)1080/19.
181I

COMPTAELISSAOUI

ألو فالح
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

COMPTAELISSAOUI
طريق)ا ذرائش)عمار5)أجذ1ن)رقم)
7)ا طابق)ا ثاني)ا وصر)ا كبير)،)
92150،)ا وصر)ا كبير)املغرب
أ 1)فالح)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)دقار)عين)

هال ة)ب1ج وان)ا وصر)ا كبير)-)
92150)ا وصر)ا كبير)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

3369
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (20
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
أ 1) (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

فالح.
االستيراد) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
ق)ا تص ور)-)تو وم)خ مات)فالح5ة-

األعمال)املختلفة)ق)ا بناء)مواقالت.
دقار) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
عين)هال ة)ب1ج وان)ا وصر)ا كبير)-)

92150)ا وصر)ا كبير)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)
درهم،)موسم)كا تالي:

ا  ام1ن) هشام) محم ) ا س5 )
درهم) (100 بو5مة) حصة) (340  :

 لحصة.
 330 (: ا  ام1ن) هللا) عب ) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
 330 (: ا  ام1ن) محم ) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
(: ا  ام1ن) هشام) محم ) ا س5 )

340)بو5مة)100)درهم.
 330 (: ا  ام1ن) هللا) عب ) ا س5 )

بو5مة)100)درهم.
 330 (: ا  ام1ن) محم ) ا س5 )

بو5مة)100)درهم.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا  ام1ن) هشام) محم ) ا س5 )
درب) ا زرقط1ني) شارع) عن1ا ه)ا()
ا وصر) (27 رقم) ا طريبق) الحمام)
ا كبير)92150)ا وصر)ا كبير)املغرب.
ا س5 )عب )هللا)ا  ام1ن)عن1ا ه)ا()
عين)هال ة)ب1ج وان)تطفت)ا ل1ك1س)
ا وصر)ا كبير)92150)ا وصر)ا كبير)

املغرب).
عن1ا ه)ا() ا  ام1ن) محم ) ا س5 )
ا رباط) ا فتح) حي) (149 رقم) (6 امال)

92150)ا وصر)ا كبير)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا  ام1ن) هشام) محم ) ا س5 )
درب) ا زرقط1ني) شارع) عن1ا ه)ا()
ا وصر) (27 رقم) ا طريبق) الحمام)
ا كبير)92150)ا وصر)ا كبير)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 10 بتاريخ) ا كبير) با وصر) االبت ائ5ة)

ماي)2022)تحت)رقم)300.
182I

YOUNESS BENMOUSSA

KHALID & EL HAJ TRANS
إعالن)متذ د)ا ورارات

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet)حي)ا نهضة)2)رقم)72)ت5فلت،)

Tiflet(Maroc(،15400
 KHALID & EL HAJ TRANS

»شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5)
عات)ا شريك)ا 1ح5 «

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)
 LOTISSEMENT EZZAMOURIA

 N° 09 TIFLET 15400 TIFLET
.MAROC

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.883
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)18)أبريل)2022
تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)

قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
من) اجتماع5ة) حصة) (500 بتف1يت)
ا س5 ) خا  ) فائ 5) ب1خ مي) ا س5 )

الحاج)ب1مهراز.
على) ونص) ا ذي) (:2 رقم) قرار)
ماولي:)تغ5ير)ا شكل)ا وا 1ني) لشركة)
مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة) من:)
مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة) إلى:)

بشريك)قح5 
قرار)رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
تذ5ين) ق) خا  ) ب1خ مي) ا س5 ) إقا ة)
ج و ) مسير) ب1مهراز) الحاج) ا س5 )

 لشركة)مع)جم5ع)ا صالح5ات
قرار)رقم)4:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

تذ ول)ا نظام)األسا�سي)قمالئمته
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)8:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
من) اجتماع5ة) حصة) (500 تح1يل)
ا س5 ) خا  ) فائ 5) ب1خ مي) ا س5 )
الحاج)ب1مهراز) تصبح)1000)حصة).
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (27 بتاريخ) بت5فلت) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)423.
183I

y.o.r.comptabilite

SOCIETE LATICONS SARL
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

y.o.r.comptabilite
 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue
 brahim roudani 6eme etage

N°40(،(30100،(FES(MAROC
SOCIETE LATICONS SARL)شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ا نذ5م)3.4 
ا)5)رقم)1)مكناس)-)50000)مكناس)

املغرب.
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.29461

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2021 ماي) (28 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
مصطفى) ()5( ا س5 ) تف1يت)
اجتماع5ة) حصة) (5.000 الحم اقي)
من)أصل)5.000)حصة) فائ 5)ا س5 )
ماي) (28 بتاريخ) ا شط5طح) عادل) ()5(

.2021
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
شتنبر) (14 بتاريخ) بمكناس) ا تجارية)

2021)تحت)رقم)4106.
184I

cmtjc

 Consumable Supplies« 
 For Pos Atm And Printers

«CSPAP
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

رفع)رأسمال)ا شركة

cmtjc
 RUE AL WOROUD N°4
 CASABLANCA(،(20000،

casablanca maroc
 Consumable Supplies For Pos« 
Atm And Printers «CSPAP)شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)إقامة)
األ   س)2،)املجم1عة)3)عمار5)

7،)ا رقم)116 - 27182)ب1سك1ر5)
ا  ارا ب5ضاء)املغرب.
رفع)رأسمال)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.401781

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تم) (2022 مارس) (22 في) املؤرخ)
ق ره) بمبلغ) ا شركة) رأسمال) رفع)
من) أي) درهم«) (2.000.000«
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»1.000.000)درهم«)إلى)»3.000.000 
حصص) تو وم) (: طريق) عن) درهم«)

 و وة)أق)ع5ن5ة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 11 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)823718.
185I

ZERRAD CONSULTANTS

MARZO ALIMENTOS
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

ZERRAD CONSULTANTS
10،)ز وة)قاشنطن)ا طابق)ا سفلي)
رقم)٤)،)20060،)ا  ار)ا ب5ضاء)

MAROC
MARZO ALIMENTOS)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)10،)ز وة)
قاشنطن)ا طابق)ا سفلي)رقم)٤ - 

20060)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.529181
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تح1يل) تم) (2022 ماي) (18 في) املؤرخ)
من) الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)
ا سفلي) ا طابق) »10،)ز وة)قاشنطن)
ا ب5ضاء) ا  ار) (20060  -  ٤ رقم)
(، ا صناع5ة) »املنطوة) إلى) املغرب«)
شارع) (، مذرقف) س5 ي) (، رح1) أقالد)
 -  2 رقم) (80 ز وة) الحنصالي,) محم )

20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب«.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 27 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825620.
186I

JIYAR JAOUAD

 MODERN CONSTRUCTION
PROJETS

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
تأسيس)شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE(،
63300،(BERKANE(MAROC

 MODERN CONSTRUCTION
PROJETS)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)شمس)
ممر)01)رقم)05)جماعة)فزقان)بركان)

- 63323)بركان)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

8501
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (26
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
 MODERN CONSTRUCTION

. PROJETS
أق) :)أعمال) بإوجاز) غرض)ا شركة)

إنشاءات)متن1عة
تجار5

)تص ور)ق)استيراد).
عن1ان)املور)االجتماعي):)حي)شمس)
ممر)01)رقم)05)جماعة)فزقان)بركان)

- 63323)بركان)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

100.000,00)درهم،)موسم)كا تالي:
 500 (: ا ذزيز) ا س5 )عزقزي)عب )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
500)حصة) (: ا س5 )ما كي)محم )

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا ذزيز) عب ) عزقزي) ا س5 )
عن1ا ه)ا()حي)شمس)ممر)01)رقم)05 
بركان) (63323 بركان) فزقان) جماعة)

املغرب.
عن1ا ه)ا() محم ) ما كي) ا س5 )

دقار)فزقان)63323)بركان)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا ذزيز) عب ) عزقزي) ا س5 )
عن1ا ه)ا()حي)شمس)ممر)01)رقم)05 
بركان) (63323 بركان) فزقان) جماعة)

املغرب
عن1ا ه)ا() محم ) ما كي) ا س5 )

دقار)فزقان)63323)بركان)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) ببركان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)281/2022.
187I

MAY CONSULTING

TC EQUIPEMENT
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

MAY CONSULTING
7)ز وة)املالزم)فر ا  )الف5ل5ت)،)
20300،)ا  ارا ب5ضاء)املغرب

TC EQUIPEMENT)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)سابين1)

تجزئة)1081 1082)ق)1083) 1اصر،)
- 27182)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
543305

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (10
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 TC (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.EQUIPEMENT
ا شركة) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

املصنذة) لم1اد)ا بالست5ك5ة.
سابين1) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
تجزئة)1081 1082)ق)1083) 1اصر،)

- 27182)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)
درهم،)موسم)كا تالي:

 BUYOU LIU : 1.000 ا س5 )
حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() (BUYOU LIU ا س5 )
40)شارع)أب1)بكر)ا 1هراني)ال)ف5ل5ت)
ا ب5ضاء) ا  ار) (20300 محم ي) حي)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() (BUYOU LIU ا س5 )
40)شارع)أب1)بكر)ا 1هراني)ال)ف5ل5ت)
ا ب5ضاء) ا  ار) (20300 محم ي) حي)

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 18 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)824309.
188I

مكتب)األستاع)محم )اقبراوم) لمحاما5

BLL Maroc 
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

مكتب)األستاع)محم )اقبراوم)
 لمحاما5

11،)ز وة)األمير)م1الي)عب )هللا)ا  ار)
ا ب5ضاء،)20000،)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب
 BLL Maroc)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)96)اقامة)

 1)برا تان)شارع)ا فا)ا طابق)7 
املكتب)71)ا  ار)ا ب5ضاء)-)20100 

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب)
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
542653

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 مارس) (31
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
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ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)
باملميزات)ا تا 5ة:

عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 BLL (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.Maroc
خ مات) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

مذل1مات5ة
تص ور) ق) برمج5ات) تصم5م)

الخ مات)ق)ا برمج5ات.
عن1ان)املور)االجتماعي):)96)اقامة)
 1)برا تان)شارع)ا فا)ا طابق)7)املكتب)
ا  ار) (20100 (- ا ب5ضاء) ا  ار) (71

ا ب5ضاء)املغرب).
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
مبلغ)رأسمال)ا شركة:)10.000,00 

درهم،)موسم)كا تالي:
 100 (: و1نس) غبروط) بن) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )بن)غبروط)و1نس)عن1ا ه)ا()
 71 املكتب) (7 ا طابق) ا فا) شارع) (96

20100)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )بن)غبروط)و1نس)عن1ا ه)ا()
 71 املكتب) (7 ا طابق) ا فا) شارع) (96

20100)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 13 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)16282.
189I

 AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM sarl

TOP CLOTH
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

 AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع)فاس)،)ركن)ابن)طف5ل)،)إقامة)
دوام1  ،)ا طابق)األقل)،)مكتب)رقم)

3)،)90000،)طنجة)املغرب
TOP CLOTH)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)املنطوة)
ا صناع5ة)غز اوا)حي)1)طنجة)-)

90000)طنجة)املغرب.
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.124517

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2022 ماي) (13 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
أجباري) ا ذربي) ()5( ا س5 ) تف1يت)
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (1.250
()5( ا س5 ) حصة) فائ 5) (5.000

حسن)وف1ت)بتاريخ)13)ماي)2022.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
ماي) (25 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)4704.
190I

2H EXPERT & FINANCE

مخبزة و حلويات العربي امليموني
عو )تس5ير)حر)ألصل)تجاري))األشخاص)

املذن1ي1ن(
عو )تس5ير)حر)ألصل)تجاري

مخبز5)ق)حل1يات)ا ذربي)امل5م1ني
قي) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ق) مخبز5) أعطى) (2021 غشت) (31
املسجل) امل5م1ني) ا ذربي) حل1يات)
باملحكمة) (67285 ا تجاري) با سجل)
ا تجارية)بمراكش)حق)ا تس5ير)الحر)
 743 رقم) ب) ا كائن) ا تجاري)  ألصل)
مراكش) (40000 مراكش) املسار) حي)
)مخبز5) م1ش) حام ) املغرب) فائ 5)
سنة) (2 مل 5) ا صحراقي() حل1يات) ق)
تبت ئ)من)01)شتنبر)2021)ق)تنتهي)في)
مبلغ)شهري) موابل) (2023 31)غشت)

ق5مته)10.000)درهم.
191I

CABINET COMPTABLE SAKKAKI SARL

MED CARRELAGE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

 CABINET COMPTABLE
SAKKAKI SARL

 TANGER(،(90000،(TANGER
MAROC

MED CARRELAGE)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)املنظر)

الجم5ل)ز وة)71)رقم)9)ا طابق)األقل)
رقم)2 - 90000)طنجة)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
127581

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (17
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 MED (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.CARRELAGE
أعمال) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا تبل5ط)املتن1عة.
املنظر) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
الجم5ل)ز وة)71)رقم)9)ا طابق)األقل)

رقم)2 - 90000)طنجة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: افاطمي) محم ) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() افاطمي) محم ) ا س5 )
 4 ا طابق) (10 عمار5) ا تنم5ة) مجمع)

رقم)20 90000)طنجة)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() افاطمي) محم ) ا س5 )
 4 ا طابق) (10 عمار5) ا تنم5ة) مجمع)

رقم)20 90000)طنجة)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)4758.
192I

مكتب)ا رياني) لمحاسبة

STE ECOMARX IMPORT
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

مكتب)ا رياني) لمحاسبة
شارع)محم )داقد)رقم230)تط1ان)،)

93040،)تط1ان)املغرب
STE ECOMARX IMPORT)شركة)

عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)دقار)
ا ط1ب)جماعة)ا زيت1ن)قربة)

ص5  5ة)إومان)-)93000)تط1ان)
املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
31635

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (20
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 STE (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ECOMARX IMPORT
غرض)ا شركة)بإوجاز):)ب5ع)قشراء)

قت1زيع)ا ساعات)
ب5ع)قشراء)قت1زيع)املج1هرات.

دقار) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ا ط1ب)جماعة)ا زيت1ن)قربة)ص5  5ة)

إومان)-)93000)تط1ان)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: ا غزقاني) ا س5 ) صير)
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حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() ا غزقاني) ا س5 ) صير)
93000)تط1ان) دقار)ا ط1ب)ا زيت1ن)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() ا غزقاني) ا س5 ) صير)
93000)تط1ان) دقار)ا ط1ب)ا زيت1ن)

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (27 بتاريخ) بتط1ان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1272.
193I

LE LEGALISTE

OPTEK CONSEIL
إعالن)متذ د)ا ورارات

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM BOUABID
 APPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ،(20000،(CASABLANCA
MAROC

OPTEK CONSEIL)»شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 «
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)101 

تجزئة)ا ذمرية)عين)ا شق)-)20000 
ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.268421
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)11)ماي)2022
تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)

مال) رأس) زياد5) (- (1 رقم) قرار)
ا شركة:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)زياد5)
90.000)درهم) رأس)مال)ا شركة)من)

إلى)4.000.000.00)درهم.
رأس) تخف5ض) (- (2 رقم) قرار)
على) ونص) ا ذي) ا شركة:) مال)
ا شركة) مال) رأس) تخف5ض) ماولي:)
إلى) درهم) (4.000.000.00 من)

2.000.000.00)درهم.

قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)
ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)

بن )رقم)-:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)-
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 13 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)833997.
194I

CANOCAF SARL

HARA PROMOTION
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

رفع)رأسمال)ا شركة

CANOCAF SARL
شارع)الجيش)امللكي)ز وة)الخنساء)

رقم)7)ا طابق)ا ثاني)رقم)03 
 NADOR(،62000(،ا ناظ1ر

MAROC
HARA PROMOTION)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)

ا ذمران)رقم)2078)سل1ان)-)62702 
ا ناظ1ر)املغرب.

رفع)رأسمال)ا شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.22307
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تم) (2021 و1 15ز) (28 في) املؤرخ)
ق ره) بمبلغ) ا شركة) رأسمال) رفع)
»596.000)درهم«)أي)من)»100.000 
عن) درهم«) (696.000« إلى) درهم«)

طريق):)-.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (17 بتاريخ) با ناض1ر) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)750.
195I

D&C COMPANY

BOUMAAZA CASH
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

D&C COMPANY
ا شوة)رقم)03)شارع)محم )الخامس)

عمار5)مضران)ا طابق)ا ثاني)،)
63300،)بركان)املغرب

BOUMAAZA CASH)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)متجر)رقم)
1،)شارع)بيرا زران)ا ذمار5)رقم)16 
حي)الحسني)-)63300)بركان)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
8487

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (13
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.BOUMAAZA CASH
تح1يل) (- (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

األم1ال
-)قس5ط)تجاري.

عن1ان)املور)االجتماعي):)متجر)رقم)
 16 رقم) ا ذمار5) بيرا زران) شارع) (،1

حي)الحسني)-)63300)بركان)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

100.000,00)درهم،)موسم)كا تالي:
 1000 (: ب1مذز5) سمير) ا س5 )

بو5مة)100,00)درهم.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() ب1مذز5) سمير) ا س5 )
س5 ي) ا سالم) حي) ا برازيل) ز وة) (23

سل5مان)63300)بركان)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() ب1مذز5) سمير) ا س5 )
س5 ي) ا سالم) حي) ا برازيل) ز وة) (23

سل5مان)63300)بركان)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (23 بتاريخ) ببركان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)270.
196I

ACSERIS Expert-comptable

 TROY FORWARDING
COMPANY

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

ACSERIS Expert-comptable
 Rue Allal Ben Abdellah 20

 Rés(Yasmine(n°14(،(90000،
TANGER Maroc

 TROY FORWARDING
COMPANY)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)

تط1ان)تجزئة)إبن)بط1طة)ا طابق)
ا ثا ث)رقم)62 - 90000)طنجة)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
127455

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (18
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 TROY(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

.FORWARDING COMPANY
شراء) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
قتس1يق) قتص ور) قاستيراد) قب5ع)
قاملستذملة) الج و 5) املاركات) جم5ع)
قمذ ات) قا شاحنات)  لس5ارات)

ا نول.
شارع) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ا طابق) بط1طة) إبن) تجزئة) تط1ان)
طنجة) (90000  -  62 رقم) ا ثا ث)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 10.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
حصة) (100 (: ول ا) 1ر) ا س5 )
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بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
كن ا) عن1ا ه)ا() ول ا) 1ر) ا س5 )

A1B 2C3)كن ا)كن ا.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
كن ا) عن1ا ه)ا() ول ا) 1ر) ا س5 )

A1B 2C3)كن ا)كن ا
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (23 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)4581.
197I

SOCIETE FAN MODE 

 SOCIETE METADATA
SERVICES

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

SOCIETE METADATA SERVICES
 MAKATIB MADINA 3 ATLAS

FES(،(30000،(FES(MAROC
 SOCIETE METADATA SERVICES
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)مكتب)رقم)

28)ا طابق)ا رابع)مكتب)ا صفاء)
طريق)صفرق)م1الي)رش5 )-)30000 

فاس)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
72689

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (17
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
.SOCIETE METADATA SERVICES

محلل) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

مبرمج
تصم5م)ا كمب15تر

تاجر)أجهز5)كمب15تر
خ مات.

مكتب) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
رقم)28)ا طابق)ا رابع)مكتب)ا صفاء)
 30000 (- رش5 ) م1الي) طريق)صفرق)

فاس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
(: الحر�سي) ا ناصر) عب ) ا س5 )
درهم) (100 بو5مة) حصة) (1.000

 لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
الحر�سي) ا ناصر) عب ) ا س5 )
عن1ا ه)ا()رقم)19)درب)ب1فير)ا كزير5)

م.ق)30000)فاس)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
الحر�سي) ا ناصر) عب ) ا س5 )
عن1ا ه)ا()رقم)19)درب)ب1فير)ا كزير5)

م.ق)30000)فاس)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)26)ماي)2022 

تحت)رقم)2747.
198I

ائتما 5ة)قرزازات) إلرشادات

شركة بونو للخدمات
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

ائتما 5ة)قرزازات) إلرشادات
اقامة)تفل5ت)شوة)رقم)38)ا طابق)

ا ثاني)شارع)محم )الخامس)قرزازات)
،)45000،)قرزازات)املغرب

شركة)ب1 1) لخ مات)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)

169)حي)ا 1ح 5)قرزازات)-)45000 
قرزازات)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

11945
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (12
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
:)شركة) بمختصر)تسم5تها) اإلقتضاء)

ب1 1) لخ مات.
تو وم) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
استخالص) ق) الخ مات) جم5ع)

ا فات1رات.
رقم) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 45000 (- قرزازات) ا 1ح 5) حي) (169

قرزازات)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

10.000.000)درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )سذ5 )زاهر):)1.000)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )سذ5 )زاهر)عن1ا ه)ا()ز وة)
ا سالم) رياض) حي) (7 رقم) ا نرجس)

اكادور)80000)اكل ور)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )سذ5 )زاهر)عن1ا ه)ا()ز وة)
ا سالم) رياض) حي) (7 رقم) ا نرجس)

اكادور)80000)اكل ور)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (09 بتاريخ) ب1رزازات) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)179.
199I

REDIBA TRADING

REDIBA TRADING SARL
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

REDIBA TRADING

حي)ارسالن)ز وة)4)رقم)22 
ا  ارا ب5ضاء)،)20000،)

CASABLANCA MAROC
REDIBA TRADING SARL)شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)مركز)
رياض61)ركن)شارع) الواق1ت)،)
مصطفى)مذاني،)رقم62)ا طابق)

ا ثاني،)ا  ار)ا ب5ضاء)-)20006)ا  ار)
ا ب5ضاء)املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
532883

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2021 فبراور) (08
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.REDIBA TRADING SARL
االستيراد) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
(- قس5ط) أق) تاجر) أداء) (- قا تص ور)

ا تغ وة)ا ذامة).
مركز) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
(، شارع) الواق1ت) ركن) رياض61)
ا طابق) رقم62) مذاني،) مصطفى)
ا ثاني،)ا  ار)ا ب5ضاء)-)20006)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
حصة) (300 (: رضا) ط5ف) ا س5 )

بو5مة)100)درهم) لحصة).
ا س5 )ابراه5ما)باقق):)200)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
ا س5 5)دوينغ)ماك5ت):)300)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
ا س5 )سيناب1)دوينك):)200)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
حي) عن1ا ه)ا() رضا) ط5ف) ا س5 )
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ارسالن)ز وة)4)رقم)22)ا  ارا ب5ضاء)
20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب).

عن1ا ه)ا() باقق) ابراه5ما) ا س5 )
142شوة) عمار5) ا ت1ح5 ) حي) تجزئة)
ا  ار) (20000 ب1عز5) دار) ا رحمة) (4

ا ب5ضاء)املغرب).
عن1ا ه)ا() دوينك) سيناب1) ا س5 5)
142شوة) عمار5) ا ت1ح5 ) حي) تجزئة)
ا  ار) (20000 ب1عز5) دار) ا رحمة) (4

ا ب5ضاء)املغرب).
عن1ا ه)ا() ماك5ت) دوينغ) ا س5 5)
دكار) (11500 ا سينغال) دكار)

ا سينغال).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
حي) عن1ا ه)ا() رضا) ط5ف) ا س5 )
ارسالن)ز وة)4)رقم)22)ا  ارا ب5ضاء)

20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب)
عن1ا ه)ا() باقق) ابراه5ما) ا س5 )
142شوة) عمار5) ا ت1ح5 ) حي) تجزئة)
ا  ار) (20000 ب1عز5) دار) ا رحمة) (4

ا ب5ضاء)املغرب)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 16 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

فبراور)2022)تحت)رقم)6264.
200I

CABINET BOUMAHROU

JOJOLAND SARL شركة
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

إنشاء)فرع)تابع) لشركة

CABINET BOUMAHROU
 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N°(6(CABINET(BOUMAHROU،
90000،(TANGER(MAROC

شركة)JOJOLAND SARL)شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ب1با ة)حي)
ا رهراه)-)90000)طنجة)املغرب.

إنشاء)فرع)تابع) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.55547
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
املؤرخ)في)22)مارس)2022)تورر)إنشاء)
ق) (- ا تسم5ة) تحت) تابع) لشركة) فرع)
رش5 ) م1الي) شارع) با ذن1ان) ا كائن)

بإع ادوة)م1الي)عب )ا ذزيز)-)90000 
طرف) من) املسير) ق) املغرب) طنجة)

ا س5 )5()مو اد)عب ي)مل5كة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (20 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)253877.
201I

GMGF

STE YOUNIWEMI SARL/AU
إعالن)متذ د)ا ورارات

GMGF
ز وة)ا بشير)ابراه5مي)اقامة)ا شرف)
ج3)ا طابق)ا رابع)شوة)رقم)12)،)
MAROC(20500،)ا  ار)ا ب5ضاء
 STE YOUNIWEMI SARL/AU
»شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5)

عات)ا شريك)ا 1ح5 «
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)27 

،س5 ي)عباد1،مراكش)-)40090 
مراكش)املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.42535
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)12)أبريل)2022
تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)

قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ا شركة) حسابات) على) امل1افوة)
املنته5ة) امل1ح 5) لسنة) قالحسابات)

31)ديسمبر)2021
قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

ت1زيع)االرباح) لسنة)2021
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
على) ونص) ا ذي) (:22 رقم) بن )

ماولي:)امل1افوة)على)ا نتائج
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (12 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)545.
202I

BELGAZI ALI

 EL FARO COMPLEXE
TOURISTIQUE
إعالن)متذ د)ا ورارات

BELGAZI ALI

شارع)امير)م1الي)عب )هللا)رقم)33 

-)طبق)1)-)رقم)املكتب)16)طنجة،)

90000،)طنجة)املغرب

 EL FARO COMPLEXE

TOURISTIQUE)»شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5«

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)ز وة)

اكادور)اقامت)جس1س),)-)90000 

طنجة)املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.47113

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)18)أبريل)2022

تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)

قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

شريك) االراثة) 1فا5) عو ) بموت�سى)

بشركة)ا س5 )محم )ب1 5ن )ترجمان)

ا 1رثة.-) على) (500 ت1زيع)حصصه) تم)

(- (. حصة) (83 ترجمان) اواد) ا س5 )

حصة) (83 بنمبارك) ا س5 5) رمين)

83)حصة) ترجمان) ه ى) ا س5 5) (- (.

 251 ترجمان) ا ين) ا س5 5)جا ت) (- (.

حصة

قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

ا س5 5) على) و1افق) ا ذام) الجمع)

ق) ه ى) ا س5 5) ق) بنمبارك)  رمين)

ا س5 )اواد)ترجمان)ق)ا س5 5)جا ت)

ا ين)ترجمان)كشركاء)ج د)في)ا شركة

قرار)رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

:)الجمع)ا ذام)وورر)بأن)ا س5 )محم )

غير) مل 5) ا 1ح5 ) مسير) ابضا ص)

مح د5.)-)ت1ق5ع) لمسير)

قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)

بن )رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

من) (16 ق) (13  -  7 ا فص1ل) تذ ول)

ا نظام)االسا�سي

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (27 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)254145.

203I

GMGF

STE YOUNIWEMI SARL/AU
إعالن)متذ د)ا ورارات

GMGF
ز وة)ا بشير)ابراه5مي)اقامة)ا شرف)
ج3)ا طابق)ا رابع)شوة)رقم)12)،)
MAROC(20500،)ا  ار)ا ب5ضاء
 STE YOUNIWEMI SARL/AU
»شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5)

عات)ا شريك)ا 1ح5 «
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)27 

،س5 ي)عباد1،مراكش)-)40090 
مراكش)املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.42535
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)18)ماي)2021
تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)

قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ا شركة) حسابات) على) امل1افوة) (-
املنته5ة) امل1ح 5) لسنة) قالحسابات)

31)ديسمبر)2020
قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

ت1زيع)االرباح)2019-2020 
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
على) ونص) ا ذي) (:22 رقم) بن )

ماولي:)امل1افوة)على)ا نتائج
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15ز) (26 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2021)تحت)رقم)14648.
204I

BELGAZI ALI

 PROMOTION
IMMOBILIERE SOLINGE 2

إعالن)متذ د)ا ورارات

BELGAZI ALI
شارع)امير)م1الي)عب )هللا)رقم)33 
-)طبق)1)-)رقم)املكتب)16)طنجة،)

90000،)طنجة)املغرب
 PROMOTION IMMOBILIERE

SOLINGE 2)»شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5«

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)املنظر)
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الجم5ل)-ز وة)101)رقم)37 - 90000 
طنجة)املغرب).

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.10731
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)18)أبريل)2022
تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)

على) ونص) ا ذي) (:1 رقم) قرار)
االراثة) 1فا5) عو ) بموت�سى) ماولي:)
ب1 5ن ) محم ) ا س5 ) بشركة) شريك)
على) (6 حصصه) ت1زيع) تم) ترجمان)
ا 1رثة.-)ا س5 )اواد)ترجمان)1)حصة)
(. 1)حصة) -)ا س5 5) رمين)بنمبارك) (.
(- (. 1)حصة) ترجمان) ه ى) ا س5 5) (-
ا س5 5)جا ت)ا ين)ترجمان)3)حصة

قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ا س5 5) على) و1افق) ا ذام) الجمع)
ه ى) ا س5 5) ق) بنمبارك)  رمين)
ترجمان)ق)ا س5 5)جا ت)ا ين)ترجمان)

كشركاء)ج د)في)ا شركة
قرار)رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ا س5 )محم ) بأن) وورر) ا ذام) الجمع)
غير) مل 5) ا 1ح5 ) مسير) ابضا ص)

مح د5.)-)ت1ق5ع) لمسير
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
تذ ول)ا فص1ل)7)ق)13)ق)16) لنظام)

االسا�سي
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (27 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)254146.
205I

nador conseil sarl au

SAY TREND TRAV
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

nador conseil sarl au
 res(gourougou(b1(av(des(far(،

62000،(nador(maroc
SAY TREND TRAV)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي) ذري)
ا ش5خ)شارع)الحسن)االقل)رقم)

147)ا طابق)ا رابع)ا شوة)رقم)10 - 
62000)ا ناظ1ر)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
24139

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (20
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 SAY (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.TREND TRAV
ا بناء) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

قاالشغال)املختلفة
االستيراد)ق)ا تص ور.

عن1ان)املور)االجتماعي):)حي) ذري)
رقم) االقل) الحسن) شارع) ا ش5خ)
 -  10 ا شوة)رقم) ا رابع) ا طابق) (147

62000)ا ناظ1ر)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: مل5اء) ا ساوح) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() مل5اء) ا ساوح) ا س5 5)
 62000 أزغنغان) طريق) اصبا ا) حي)

ا ناظ1ر)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 5)ا ذب1بي)ش5ماء)عن1ا ه)ا()
 62000 ا ب1هالي) تجزئة) حي) ذرا�سي)

ا ناظ1ر)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (18 بتاريخ) با ناض1ر) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)769.
206I

BELGAZI ALI

 LES RESIDENCES

 TOURISTIQUES DU

DETROIT
إعالن)متذ د)ا ورارات

BELGAZI ALI

شارع)امير)م1الي)عب )هللا)رقم)33 

-)طبق)1)-)رقم)املكتب)16)طنجة،)

90000،)طنجة)املغرب

 LES RESIDENCES

 TOURISTIQUES DU DETROIT

»شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5«

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)ز وة)

اكادور)-)اقامة)جس1س-)طنجة)-)

90000)طنجة)املغرب).

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.30761

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)18)أبريل)2022

تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)

على) ونص) ا ذي) (:1 رقم) قرار)

االراثة) 1فا5) عو ) بموت�سى) ماولي:)

ب1 5ن ) محم ) ا س5 ) بشركة) شريك)

على) (50 حصصه) ت1زيع) تم) ترجمان)

ا 1رثة.-)ا س5 )اواد)ترجمان)8)حصة)

حصة) (8 بنمبارك) ا س5 5) رمين) (- (.

(- (. 8حصة) -)ا س5 5)ه ى)ترجمان) (.

ا س5 5)جا ت)ا ين)ترجمان)26حصة

قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

ا س5 5) على) و1افق) ا ذام) الجمع)

ه ى) ا س5 5) ق) بنمبارك)  رمين)

ترجمان)ق)ا س5 5)جا ت)ا ين)ترجمان)

كشركاء)ج د)في)ا شركة

قرار)رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

ا س5 )محم ) بأن) وورر) ا ذام) الجمع)

غير) مل 5) ا 1ح5 ) املسير) ابضا ص)

مح د5.)-)ت1ق5ع) لمسير.

قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)

بن )رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

تذ ول)ا فص1ل)7)ق)13)ق)16) لنظام)

االسا�سي.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (27 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)254144.
207I

YG ET ASSOCIES

FLORES CONSULT
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
حل)شركة

YG ET ASSOCIES
165)شارع)عب )امل1من)

ا ذمارB(5)ا طابق)3)،)20000،)
CASABLANCA MAROC

FLORES CONSULT)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 )في)ط1ر)ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)131)شارع)
أ فا)اقامة)ازقر)مكتب)رقم)11ب)-)

20000)ا  ارا ب5ضاء)املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.355611

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
حل) تورر) (2022 ماي) (03 في) املؤرخ)
مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)
 FLORES ا 1ح5 ) ا شريك) عات)
 10.000 رأسما ها) مبلغ) (CONSULT
 131 درهم)قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)
رقم) مكتب) ازقر) اقامة) أ فا) شارع)
20000)ا  ارا ب5ضاء)املغرب) (- 11ب)

 ت5جة)ل):)ت1قف)ا نشاط.
 131 ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
رقم) مكتب) ازقر) اقامة) أ فا) شارع)
11ب)-)20000)ا  ارا ب5ضاء)املغرب.)

ق)عين:
زرققي) برقادي) بشرى) ا س5 )5()
عب ق) محم ) شارع) (17 عن1ا ه)ا() ق)
ا  ارا ب5ضاء) (20000 د) ق 5لي) اقامة)

املغرب)كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)
131)شارع)أ فا)اقامة)ازقر)مكتب)رقم)

11ب)ا  ارا ب5ضاء



10527 الجريدة الرسميةع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) 

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 26 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825332.
208I

TEMESNA SARL

ALLO PEDIATRE SARL AU
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

TEMESNA SARL
 APPT N°2 RESIDENCE

 YOUSSEF BD MMOHAMED
 V(SETTAT،(26000،(SETTAT

MAROC
 ALLO PEDIATRE SARL AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)
الحسن)ا ثاني)ا ذمار5)7)ب1طا ب)
ا شوة)10)ا طابق)4)سطات)-)

26000)سطات)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
7051

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 مارس) (10
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 ALLO(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

.PEDIATRE SARL AU
(: بإوجاز) ا شركة) غرض)
 ASSISTANCE MEDICALE EN

.URGENCE
شارع) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ب1طا ب) (7 ا ذمار5) ا ثاني) الحسن)
ا شوة)10)ا طابق)4)سطات)-)26000 

سطات)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)
درهم،)موسم)كا تالي:

 1.000 (: حنين) ادريس) ا س5 )
حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() حنين) ادريس) ا س5 )
رياض)اال   س)عمار5)61)ا شوة)11 
ن)حي)ا رياض)00000)ا رباط)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() حنين) ادريس) ا س5 )
رياض)اال   س)عمار5)61)ا شوة)11 
ن)حي)ا رياض)00000)ا رباط)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) بسطات) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)161/22.
209I

CABINET BEN MOKHTAR

TINGIS CONTROL
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

CABINET BEN MOKHTAR
 Centre(d›Affaires(NOVA

 AFRICA. 40 Rue Al Banafsaj. 1er
 Etage(N°22.(Vieille(Montagne(،

90020،(TANGER(MAROC
TINGIS CONTROL)شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5)في)ط1ر)
ا تصف5ة(

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)زتوة)
س5 ي)عمار)إقامة)مل1ية)بل1ك)ب)
ا شوة)رقم)23 - 90000)طنجة)

املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.27817

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 ماي) (20 في) املؤرخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
رأسما ها) مبلغ) (TINGIS CONTROL
مورها) قعن1ان) درهم) (60.000
إقامة) عمار) س5 ي) زتوة) اإلجتماعي)
 -  23 رقم) ا شوة) ب) بل1ك) مل1ية)
(: ل) املغرب) ت5جة) طنجة) (90000

الحل)املبكر) لشركة.
زتوة) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
ب) بل1ك) مل1ية) إقامة) عمار) س5 ي)
طنجة) (90000  -  23 رقم) ا شوة)

املغرب.)
ق)عين:

م1 صيرات) ماريا) ا س5 )5()
شارع) عن1ا ه)ا() ق) رقيز) خ5م5نيز)
-1إس01  63)-)ب/3)-)ب1رتال)  يسب1ا)
كمصفي) اسبا 5ا) سبتة) (51001 �سي)

)5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة)

- :
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (24 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)254009.
210I

CABINET BEN MOKHTAR

SICAME MAROC
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
رفع)رأسمال)ا شركة

CABINET BEN MOKHTAR
 Centre(d›Affaires(NOVA

 AFRICA. 40 Rue Al Banafsaj. 1er
 Etage(N°22.(Vieille(Montagne(،

90020،(TANGER(MAROC
SICAME MAROC)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)املنطوة)

الحر5) لتص ور)ا وطذة)24)ب)بل1ك)
بي)ق)�سي)املوطع)�سي)-)90000)طنجة)

املغرب.
رفع)رأسمال)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.99253

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
رفع) تم) (2022 ماي) (24 في) املؤرخ)
ق ره) بمبلغ) ا شركة) رأسمال)
من) أي) درهم«) (7.500.000«
 8.000.000« إلى) درهم«) (500.000«

حصص) تو وم) (: طريق) عن) درهم«)
 و وة)أق)ع5ن5ة.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)254126.

211I

CABINET BEN MOKHTAR

7ème Avenue Hôtels
إعالن)متذ د)ا ورارات

CABINET BEN MOKHTAR
 Centre(d›Affaires(NOVA

 AFRICA. 40 Rue Al Banafsaj. 1er
 Etage(N°22.(Vieille(Montagne(،

90020،(TANGER(MAROC
7ème Avenue Hôtels)»شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 «
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)15)إقامة)
ا تجم5ل)شارع)أبي)ا  رداء)ا طابق)6 

املكتب)رقم)37)-)-)طنجة)املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.94119

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
املؤرخ)في)17)ماي)2022

تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)
على) ونص) ا ذي) (:1 رقم) قرار)
بما) ا شركة) رأسمال) رفع) ماولي:)
درهم) تح1يله) (4.900.000 ق ره)
بخلق) ع ك) ق) درهم) (5.000.000 إلى)
فئة) من) ج و 5) حصة) (49.000
100)درهم) لحصة)عن)طريق)إدماج)
ا 1ح5 ) الجاري) لشريك) الحساب)

ا س5 )عمر)ا ب1شتي)
قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

اعتماد)قا 1ن)أسا�سي)ج و 
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)7:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ح د)رأسمال)ا شركة)في)5.000.000 
حصة) (50.000 إلى) موسمة) درهم)
أسن ت) درهم) لحصة) (100 فئة) من)
با كامل) لشريك)ا 1ح5 )ا س5 )عمر)

ا ب1شتي
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باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (24 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)254011.
212I

FNMCOMPTA

SUPERLOG
إعالن)متذ د)ا ورارات

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER(،(90000،(TANGER
MAROC

SUPERLOG)»شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 «
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)شارع)
م1الي)إسماع5ل)14)إقامة)م1الي)

إسماع5ل)ا طابق)3)رقم)9)-)طنجة)-)
90000)طنجة)املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.117935
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)20)ماي)2022
تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)

على) ونص) ا ذي) (:1 رقم) قرار)
زعراط) مريم) ا س5 5) تف1يت) ماولي:)
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (1000
1000)حصة) فائ 5)ا س5 5)ب1شرى)
زعراط)ق) ت5جة)  ا ك)تصبح)ا س5 5)
ا 1ح5 5) املا كة) زعراط) ب1شرى)

لجم5ح)الحصص)اإلجتماع5ة
قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
من) زعراط) مريم) ا س5 5) استوا ة)
قتصبح) كمسير5) لشركة,) منصبها)
املسير5) زعراط) ب1شرى) ا س5 5)

ا 1ح5 5)في)ا شركة
قرار)رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

تح5ين)ا نظام)األسا�سي
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
على) ونص) ا ذي) (:6,7 رقم) بن )
ماولي:)ا س5 5)ب1شرى)زعراط)املا كة)
 100000 ق ره) ا شركة) مال)  رأس)
درهم),ا س5 5)ب1شرى)زعراط)املا كة)

ق رها) الحصص) لجم5ع) ا 1ح5 5)
1000)حصة)

على) ونص) ا ذي) (:15 رقم) بن )
زعراط) ب1شرى) ا س5 5) ماولي:)

املسؤق ة)ا 1ح5 5)في)ا شركة
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)4707.
213I

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

 GOLEADOR SPORT
CONSULTING

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI
 LOT LAAYOUNE 84

 2BOULEVARD RAYAUME
 D›ARABIE SAOUADITE 1ER

 ETG N°12 84 LOT LAAYOUNE
 2BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE SAOUADITE 1ER
 ETG(N°12،(90000،(TANGER

MAROC
 GOLEADOR SPORT

CONSULTING)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)عمار5)30 
شوة)8)ز وة)م1الي)احم ) 1ك5لي)

حسن)ا رباط.)ا رباط)10020 
ا رباط)املغرب)

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
157953

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2021 04) 1 بر)
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)

تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
 GOLEADOR SPORT  :

. CONSULTING
خ مات) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
)مواقل(,) ا تجارية) املذل1مات)

ا تس1يق)قإدار5)املنشآت)ا رياض5ة,
قالخ مات) املنتجات) تس1يق)

ا رياض5ة..
عمار5) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
30)شوة)8)ز وة)م1الي)احم ) 1ك5لي)
حسن)ا رباط.)ا رباط)10020)ا رباط)

املغرب).
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
مبلغ)رأسمال)ا شركة:)10.000,00 

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )مه ي)فرحان):)100)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() فرحان) مه ي) ا س5 )
مكناس) (6 املنص1ر) (28 رقم) ا) عمار5)

50000)مكناس)املغرب).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() فرحان) مه ي) ا س5 )
مكناس) (6 املنص1ر) (28 رقم) ا) عمار5)

50000)مكناس)املغرب)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
فبراور) (16 بتاريخ) با رباط) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)1121.
214I

FIDUCIAIRE FAKIRI

 LABORATOIRE AVENUE
MOHAMMED V

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE FAKIRI
 LOT(JAD(OULAD(AYYAD(، 43
52000،(BENIMELLAL(MAROC

 LABORATOIRE AVENUE
MOHAMMED V)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)
بلو1ر�سي)شارع)محم )الخامس)

عمار5)رقم)3)ا طابق)االقل)بني)مالل)
- 23000)بني)مالل)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
12673

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (08
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
 LABORATOIRE AVENUE

.MOHAMMED V
مختبر) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا تحا 5ل)ا طب5ة.
تجزئة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
الخامس) محم ) شارع) بلو1ر�سي)
بني)مالل) ا طابق)االقل) (3 عمار5)رقم)

- 23000)بني)مالل)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
(: املنذم) عب ) احل15ات) ا س5 )
درهم) (100 بو5مة) حصة) (1.000

 لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
املنذم) عب ) احل15ات) ا س5 )
يذيش) اقالد) ا عجامة) عن1ا ه)ا()دقار)

بني)مالل)23000)بني)مالل)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
املنذم) عب ) احل15ات) ا س5 )
يذيش) اقالد) ا عجامة) عن1ا ه)ا()دقار)

بني)مالل)23000)بني)مالل)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
االبت ائ5ة)ببني)مالل)بتاريخ)25)أبريل)

2022)تحت)رقم)397.

215I
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Aïd comptable

 Ste café restaurant khatabi
frères

شركة)ا تضامن
قفل)ا تصف5ة

Aïd comptable
 Hay rachad bloc 3 num 120

Taza،(35000،(Taza(Maroc
 Ste café restaurant khatabi

frères)شركة)ا تضامن
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي):)شارع)
صفرق)تاهلة)-)35000)تاز5)املغرب.

قفل)ا تصف5ة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

.2705
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 ماي) (09 في) املؤرخ)
 Ste café restaurant khatabi
مبلغ) ا تضامن) شركة) (frères
قعن1ان) درهم) (10.000 رأسما ها)
تاهلة) اإلجتماعي)شارع)صفرق) مورها)
املغرب) ت5جة) ذ م) تاز5) (35000  -

املردقدوة.
ق)عين:

ق) الخطابي) عزيز) ا س5 )5()
 35000 تاهلة) فاس) شارع) عن1ا ه)ا()

تاز5)املغرب)كمصفي))5() لشركة.
ق)ق )تم)انذواد)الجمذ5ة)الختام5ة)
شارع) قفي) (2022 ماي) (09 بتاريخ)

صفرق)تاهلة)-)35000)تاز5)املغرب.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
االبت ائ5ة)بتاز5)بتاريخ)25)ماي)2022 

تحت)رقم)226.
216I

NA CONSEIL

TAHFIZ SARL AU
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

NA CONSEIL
 marrakeh(marrakeh،(40000،

marrakech MAROC
TAHFIZ SARL AU)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)امل ونة)
قص1ر)درب)م1الي)عب )هللا)بن)

حساون)طريق)ا رم5لة)رقم)20 
مراكش)مراكش)40000)مراكش)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

125777
في) مؤرخ) م1ثق) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (18
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.TAHFIZ SARL AU
تاجير) (- (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

املمتلكات)ا ذوارية
-)شركة)تو وم)الخ مات.

امل ونة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
بن) هللا) عب ) م1الي) درب) قص1ر)
 20 رقم) ا رم5لة) طريق) حساون)
مراكش) (40000 مراكش) مراكش)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 5.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ال�سي) دي) رقبرت) ا س5 ) 1يس)
دوفيرق):)50)حصة)بو5مة)100)درهم)

 لحصة).
ال�سي) دي) رقبرت) ا س5 ) 1يس)

دوفيرق):)50)بو5مة)100)درهم.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ال�سي) دي) رقبرت) ا س5 ) 1يس)
هللا) عب ) درب) (2 عن1ا ه)ا() دوفيرق)
مراكش) (40000 مراكش) بن)حساون)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ال�سي) دي) رقبرت) ا س5 ) 1يس)
هللا) عب ) درب) (2 عن1ا ه)ا() دوفيرق)
مراكش) (40000 مراكش) بن)حساون)

املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136078.
217I

STE AUCOGEST SARL

NEOCOMAR
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

STE AUCOGEST SARL
 N° 6 RUE 3909 HAY AL QODS
 DCHEIRA(،(86360،(INEZGANE

MAROC
NEOCOMAR)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ت1طين)
شركة)اقكجيست)رقم)06)ز وة)

3909)حي)ا و س)ا  شير5)ا زكان)
86360)إ زكان)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
26181

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (27
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.NEOCOMAR
غرض)ا شركة)بإوجاز):)-)املتاجر5)

في)جم5ع)أ 1اع)ا زي1ت.
-)ب5ع)ق)شراء)ا ذط1ر.

-)االستيراد)ق)ا تص ور..
ت1طين) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
شركة)اقكجيست)رقم)06)ز وة)3909 
 86360 ا زكان) ا  شير5) ا و س) حي)

إ زكان)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)
درهم،)موسم)كا تالي:

 1.000 (: فت5حة) مرغيش) ا س5 5)
حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

ا س5 5)مرغيش)فت5حة)عن1ا ه)ا()
ح.ص) أخن1ش) محم ) ز وة) (83 رقم)

80650)اكادور)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 5)مرغيش)فت5حة)عن1ا ه)ا()
ح.ص) أخن1ش) محم ) ز وة) (83 رقم)

80650)اكادور)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) با زكان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)989/2022.
218I

POINTS CONSULTING 3

EXTRA ASSISTANCE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
حل)شركة

POINTS CONSULTING 3
 AMAL 3 SIDI BERNOUSSI 81
CASABLANCA(،(20200،)ا  ار)

MAROC(ا ب5ضاء
EXTRA ASSISTANCE)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 )في)ط1ر)ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)13)ز وه)
احم )املجاطي)اقامة)جبال)اال ب)

ا طابق)االقل)رقم)8 - 20200)ا  ار)
ا ب5ضاء)املغرب.

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.428989
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تورر) (2022 أبريل) (05 في) املؤرخ)
مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة) حل)
 EXTRA ا 1ح5 ) ا شريك) عات)
رأسما ها) مبلغ) (ASSISTANCE
مورها) قعن1ان) درهم) (100.000
املجاطي) احم ) ز وه) (13 اإلجتماعي)
اقامة)جبال)اال ب)ا طابق)االقل)رقم)
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املغرب) ا ب5ضاء) ا  ار) (20200  -  8
 ت5جة)ل):)قرار)ا شريك)ببساطة.

ق)ح د)مور)ا تصف5ة)ب)13)ز وه)
اال ب) جبال) اقامة) املجاطي) احم )
ا  ار) (20200  -  8 رقم) االقل) ا طابق)

ا ب5ضاء)املغرب.)
ق)عين:

ا س5 )5()أحم )عزيز)ق)عن1ا ه)ا()
املحم وة) (16 ا رقم) غزقان) دقار)
كمصفي) املغرب) املحم وة) (28800

)5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)

دقار)غزقان)ا رقم)16)املحم وة
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 26 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825419.
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CAPRICOF

ELOURJANI TRANS
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

CAPRICOF
 BD ABDELKADER 44

 ESSAHRAOUI MLY RACHID
 CASABLANCA(CASABLNACA،
20400،(CASABLNACA(MAROC
ELOURJANI TRANS)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)اقامة)

ا بستان)2)عمار5)1)رقم)1)ا بر 1�سي)
ا  ارا ب5ضاء)20000)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
542275

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 مارس) (22
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ELOURJANI TRANS
:) ول) بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا بضائع,)ا بناء)ق)أشغال)مختلفة.
اقامة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
1)ا بر 1�سي) 1)رقم) 2)عمار5) ا بستان)
ا ب5ضاء) ا  ار) (20000 ا  ارا ب5ضاء)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )ا ب1شريفي)واسين):)1.000 

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
واسين) ا ب1شريفي) ا س5 )
م و1 ة) طا ب) أقالد) دقار) عن1ا ه)ا()
ا ب5ضاء) ا  ار) (20000 ا ب5ضاء)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
واسين) ا ب1شريفي) ا س5 )
م و1 ة) طا ب) أقالد) دقار) عن1ا ه)ا()
ا ب5ضاء) ا  ار) (20000 ا ب5ضاء)

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 09 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)823108.
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AB RED1 COMPTA

REMYSA TOUR
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تف1يت)حصص

AB RED1 COMPTA
 YAACOUB MANSOUR 2 ETAGE

maroc(2،)طنجة(N°(4(،(90000
REMYSA TOUR)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)

ب1زغالل)كراج)املض5ق.)-)93200 
تط1ان)املغرب.
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.27931

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2022 مارس) (10 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
 40 عب1) مراد) ()5( ا س5 ) تف1يت)
حصة)اجتماع5ة)من)أصل)40)حصة)
اعباجال) محم ) ()5( ا س5 )  فائ 5)

بتاريخ)10)مارس)2022.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
أبريل) (11 بتاريخ) بتط1ان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1130.
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SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

 BOUKI SUP CENTRE DE
FORMATION

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
تأسيس)شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6(APP9(،(50000،(MEKNES

MAROC
 BOUKI SUP CENTRE DE
FORMATION)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)مكتب)رقم)
22)ا طابق)6)عمار5)رقم)26)تجزئة)
باطحا)حمرية)املنزه)شارع)ادريس)
ا ثاني)امل ونة)الج و 5)-)50000 

مكناس)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

 54529
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2021 أكت1بر) (05
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)

 BOUKI(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

.SUP CENTRE DE FORMATION

غرض)ا شركة)بإوجاز):)استشارات)

األخرى) خ مات) ا تس5ير،) في)

 لمذل1مات.

مكتب) (: االجتماعي) املور) عن1ان)

 26 رقم) عمار5) (6 ا طابق) (22 رقم)

شارع) املنزه) حمرية) باطحا) تجزئة)

(- الج و 5) امل ونة) ا ثاني) ادريس)

50000)مكناس)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

 340 (: ا ب1ك5لي) ص1ف5ا) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

 330 (: احب5بن) فاطمة) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

330)حصة) (: زرقف) ا س5 )خل5ل)

بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

ا س5 5)فاطمة)احب5بن)عن1ا ه)ا()

ز وة)ك5فة)اقامة)قفاء)ا شوة)19)م)ج)

50000)مكناس)املغرب.

ا ب1ك5لي) ص1ف5ا) ا س5 5)

 634 ا سكني) ط1ار) مجمع) عن1ا ه)ا()

ا  قحة)قطر.

ا س5 )خل5ل)زرقف)عن1ا ه)ا()رقم)

14)ز وة)صامبا)م)ج)50000)مكناس)

املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

ا ب1ك5لي) ص1ف5ا) ا س5 5)

 634 ا سكني) ط1ار) مجمع) عن1ا ه)ا()

ا  قحة)قطر

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

أكت1بر) (25 بتاريخ) بمكناس) ا تجارية)

2021)تحت)رقم)4587.

222I
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ائتمائ5ة)املحاسبة

AIN JNANE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

ائتمائ5ة)املحاسبة
شارع)أبي)الحسن)ا شادلي)اقامة)
شب1ط)رقم)14)،)90000،)طنجة)

املغرب
AIN JNANE)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)أحمار)
بوذة)102 - 90000)طنجة)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

122815
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2021 أبريل) (22
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 AIN (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.JNANE
قكا ة) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

عوارية.
عن1ان)املور)االجتماعي):)حي)أحمار)

بوذة)102 - 90000)طنجة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 500 (: ع1اطف) ا زكري) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
 500 (: فاطمة) ب1عمرق) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ع1اطف) ا زكري) ا س5 5)
 1870 قطذة) املغاور) حي) عن1ا ه)ا()

90000)طنجة)املغرب.
ا س5 5)ب1عمرق)فاطمة)عن1ا ه)ا()

حي)امغاور)90000)طنجة)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

ع1اطف) ا زكري) ا س5 5)
 1870 قطذة) املغاور) حي) عن1ا ه)ا()

90000)طنجة)املغرب
ا س5 5)ب1عمرق)فاطمة)عن1ا ه)ا()

حي)امغاور)90000)طنجة)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
دجنبر) (14 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2021)تحت)رقم)248962.
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ائتمائ5ة)املحاسبة

I.B.O MULTITRANS
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

ائتمائ5ة)املحاسبة
شارع)أبي)الحسن)ا شادلي)اقامة)
شب1ط)رقم)14)،)90000،)طنجة)

املغرب
I.B.O MULTITRANS)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)أبي)
الحسن)ا شادلي)اقامة)شب1ط)رقم)
14)طنجة)90000)طنجة)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

126013
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 مارس) (16
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 I.B.O (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.MULTITRANS
-ا نول) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
ا  قلي) لبضائع) ق) ا 1طني) ا طرقي)

-قك5ل)ا نول.
عن1ان)املور)االجتماعي):)شارع)أبي)
رقم) شب1ط) اقامة) ا شادلي) الحسن)

14)طنجة)90000)طنجة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

ا 5اس) املا ك) عب ) اقالد) ا س5 )
درهم) (100 بو5مة) حصة) (340  :

 لحصة.
ا س5 )ا ذب1دي)عمر):)330)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
330)حصة) (: ب ر) ا بلغ5ثي) ا س5 )

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا 5اس) املا ك) عب ) اقالد) ا س5 )
عن1ا ه)ا()شارع)الج1الن)رقم)121)ط)

1)شوة)3 93000)تط1ان)املغرب.
عن1ا ه)ا() عمر) ا ذب1دي) ا س5 )
م1الي) حي) (29 رقم) ا بادي�سي) شارع)

الحسن)93000)تط1ان)املغرب.
عن1ا ه)ا() ب ر) ا بلغ5ثي) ا س5 )
شارع)قج 5)عمار5)األشغال)ا ذم1م5ة)
تط1ان) (93000  2 املصلى) (26 رقم)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا 5اس) املا ك) عب ) اقالد) ا س5 )
عن1ا ه)ا()شارع)الج1الن)رقم)121)ط)

1)شوة)3 93000)تط1ان)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
مارس) (31 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)252493.
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fiduciaire(for(you

MOULAT
إعالن)متذ د)ا ورارات

fiduciaire(for(you
شارع)محم )ا بوال)عمار5)صبحي)

رقم)51)ا طابق)3)شوة)رقم)07)ج5لز)
،)40000،)مراكش)املغرب

MOULAT)»شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 «
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)189 

شارع)محم )الخامس)ك5ليز)-)40000 
مراكش)املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.108591
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)28)أبريل)2022

تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)
ونص) ا ذي) األقل:) رقم) قرار)
عمل5ات) ول) تمت) ماولي:) على)
خاص) عو ) بم1جب) الحصص)
األشخاص) بين) (27/4/2022 بتاريخ)
ا طب5ذ5ين)على)ا نح1)ا تالي:)-)باعت)
ا س5 5)ا   5ل)م1نى)مائة)سهم))100 
أ ف)درهم))1،000.00  بو5مة) سهم()
ص وق) اصر.) بن) درهم() لس5 )
بو5مة) سهم) (100 مجم1عه) ما) أي)

1،000.00)درهم) لسهم.)
على) ونص) ا ذي) ا ثاني:) رقم) قرار)
ب5ع) بذ ) (، ا شركاء) مجتمع) ماولي:)
م1نى) صالح) ا   5ل) ا س5 5) أسهم)
ووبل) ا ذي) ص وق) اصر) بن) ا س5 )

هذه)ا تح1يالت)دقن)تحفظ.
قرار)رقم)ا ثا ث:)ا ذي)ونص)على)
املؤسس) ا شريك) يساهم) ماولي:)
ص وق) بن) ا س5 ) في:)  لشركة)
درهم.) ()100،000.00( مبلغ)  اصر)
املساهمة) عن) املكافأ5) ضمان) وتم)
تخص5ص) خالل) من) أعاله) املذك1ر5)
 (1،000.00( بو5مة) سهم) ()100(

درهم)بو5مة)اسم5ة) كل)سهم.
على) ونص) ا ذي) ا رابع:) رقم) قرار)
ماولي:)و1افق)ا س5 )بن)ص وق) اصر)
ا   5ل) ا س5 5) امل ور5) استوا ة) على)
م 5) ط1ال) عمة.) إبراء) قيذطيها) م1نى)
اإلدار5)قعين)ا س5 )بن)ص وق) اصر)
ا شركة) إدار5) ستتم) قح5ً ا) م وًرا)
قإدارتها)من)قبل)امل ور)ا 1ح5 )املسمى)
ص وق) اصر،م 5) بن) أد اه:ا س5 )

عض1ية)امل ور)غير)مح قد5.
قرار)رقم)الخامس:)ا ذي)ونص)على)
ماولي:)تغ5ير)غرض)ا شركة:)-)مشغل)
ب5ع) (- تص ور) ق) -استيراد) مطذم)
قاملشرقبات) ا غذائ5ة) امل1اد) قخ مة)
في)امل1قع)أق)االستيراد-)ق)وورر)مجتمع)
األسا�سي) ا نظام) تح وث) ا شركاء)

 لشركة
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
على) ونص) ا ذي) ا ثاني:) رقم) بن )
األطذمة) ب5ع)قخ مة) •)ضمان) ماولي:)
أق) لطلبات) امل1قع) في) قاملشرقبات)
قتصن5ع) تصن5ع) (• ا ذا م.) الخارج5ة.)
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(، ا ك5ك) حل1يات) جم5ع) قطبخ)
قالخبز) ا 1افل) (، ا فطائر) (، ا فطائر)
ا ذامل5ة.) أق) املغرب5ة) أ 1اعها) بجم5ع)
استوبال) أي) قت1ري ) تنظ5م) (•
م5الد) أع5اد) (، )حفالت)  لمناسبات)
قتص ور) استيراد) (• إلخ(.) (، أعراس) (،
أق) املنتجات) أق) املطاعم) من) أي) 1ع)
بها) الستهالك) املصرح) املشرقبات)

ا 15مي.
ونص) ا ذي) ا سادس:) رقم) بن )
املؤسس) ا شريك) يساهم) ماولي:) على)
ص وق) بن) ا س5 ) في:)  لشركة)
درهم.) ()100،000.00( مبلغ)  اصر)
املساهمة) عن) املكافأ5) ضمان) وتم)
تخص5ص) خالل) من) أعاله) املذك1ر5)
 (1،000.00( بو5مة) سهم) ()100(

درهم)بو5مة)اسم5ة) كل)سهم.
على) ونص) ا ذي) ا سابع:) رقم) بن )
ماولي:)رأس)مال)ا شركة)مح د)بمبلغ)
م ف1عة) (، درهم) ()100،000.00(
.)قهي)موسمة)إلى))100) 

ً
با كامل) و ا

درهم) ()1،000.00( بو5مة) سهم)
 لسهم)م ف1عة)با كامل)قمكتتب)بها)
با كامل)من)قبل)املساهم)ا 1ح5 )وتم)
تخص5صها) ه)قح ه)بما)وتناسب)مع)

مساهمته.
ا ذي)ونص) ا رابع)عشر:) بن )رقم)
ص وق) بن) ا س5 ) و1افق) ماولي:) على)
ا س5 5) امل ور5) استوا ة) على)  اصر)
عمة.) إبراء) قيذطيها) م1نى) ا   5ل)
بن) ا س5 ) قعين) اإلدار5) م 5) ط1ال)
ستتم) قح5ً ا) م وًرا) ص وق) اصر)
إدار5)ا شركة)قإدارتها)من)قبل)امل ور)
بن) أد اه:ا س5 ) املسمى) ا 1ح5 )
ص وق) اصر،م 5)عض1ية)امل ور)غير)

مح قد5.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (23 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136012.
225I

GLOBE FIDUCIAIRE

AGENCE WLAD GUISSI
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

GLOBE FIDUCIAIRE
14)شارع)ا زرقط1ني)ا طابق)9)رقم)
18)،)20100،)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
AGENCE WLAD GUISSI)شركة)

عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)77)ز وة)
محم )سم5حة,)ا طابق)10,)ا شوة)
رقم)57),ا  ار)ا ب5ضاء.)-)20000 

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
544561

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (24
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.AGENCE WLAD GUISSI
تح1يل) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

األم1ال.
77)ز وة) (: عن1ان)املور)االجتماعي)
ا شوة) (,10 ا طابق) سم5حة,) محم )
 20000 (- ا ب5ضاء.) ,ا  ار) (57 رقم)

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 5)مل5اء)كي�سي):)1.000)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
 34 ا س5 5)مل5اء)كي�سي)عن1ا ه)ا()
 3 طابق) ا  و1ري) ا كريم) عب ) ز وة)
20250)ا  ار) 8)ا  ار)ا ب5ضاء) شوة)

ا ب5ضاء)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
 34 ا س5 5)مل5اء)كي�سي)عن1ا ه)ا()

 3 طابق) ا  و1ري) ا كريم) عب ) ز وة)
20250)ا  ار) 8)ا  ار)ا ب5ضاء) شوة)

ا ب5ضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 27 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825569.
226I

NEW FIDUS

أس كونسيارجوري
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

NEW FIDUS
 HASSANIA II BLOC B N° 258

 ALIA(MOHAMMEDIA،(20800،
MOHAMMEDIA MAROC

أس)ك1نس5ارج1ري)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)إقامة)أ فا)
ا طابق)األر�سي)ا رقم)210 - 20800 

املغرب)املحم وة
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

30647
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (05
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
أس) (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

ك1نس5ارج1ري.
إدار5) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا ذمل5ات)ا تجارية)أق)ا صناع5ة.
عن1ان)املور)االجتماعي):)إقامة)أ فا)
ا طابق)األر�سي)ا رقم)210 - 20800 

املغرب)املحم وة.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 700 (: اع1او ) صفاء) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
 300 (: اع1او ) سام5ة) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() اع1او ) صفاء) ا س5 5)
حي)أ فا)ا رقم)210)املحم وة)20800 

املحم وة)املغرب.
عن1ا ه)ا() اع1او ) سام5ة) ا س5 5)
حي)أ فا)ا رقم)210)املحم وة)20800 

املحم وة)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() اع1او ) صفاء) ا س5 5)
حي)أ فا)ا رقم)210)املحم وة)20800 

املحم وة)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) باملحم وة) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)995.
227I

smaticomp

AFISUD
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N(20(7eme(étage(-،(20300،
casablanca maroc

AFISUD)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)84)ز وة)
قالد)زيان)املركز)ا تجاري)أب1)ظبي)
ا طابق)3)رقم)94 - 20090)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

544517
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (23
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.AFISUD
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أعمال) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا سواالت.
84)ز وة) (: عن1ان)املور)االجتماعي)

ظبي) أب1) ا تجاري) املركز) زيان) قالد)
ا  ار) (20090  -  94 رقم) (3 ا طابق)

ا ب5ضاء)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

 200 (: امرادقش) هللا) عب ) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

كل1د) ج1ن) فل1رقن) رقيي) ا س5 )

درهم) (100 بو5مة) حصة) (600  :

 لحصة.

 200 (: ع1ادي) و1سف) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

(: كل1د) ج1ن) فل1رقن) رقيي) ا س5 )

600)بو5مة)100)درهم.

 200 (: امرادقش) هللا) عب ) ا س5 )

بو5مة)100)درهم.

 200 (: ع1ادي) و1سف) ا س5 )

بو5مة)100)درهم.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

كل1د) ج1ن) فل1رقن) رقيي) ا س5 )

عن1ا ه)ا()ال)بينيشير)42400 42400 

سان)شام1  )فرنسا.

امرادقش) هللا) عب ) ا س5 )

 9 شوة) (22 اس5ة) اقامة) عن1ا ه)ا()

 50000 ج) م) امللكي) الجيش) شارع)

مكناس)املغرب).

عن1ا ه)ا() ع1ادي) و1سف) ا س5 )
عمار5)114)رقم)12)مرجان)2 50000 

مكناس)املغرب).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

كل1د) ج1ن) فل1رقن) رقيي) ا س5 )

عن1ا ه)ا()ال)بينيشير)42400 42400 

سان)شام1  )فرنسا

عن1ا ه)ا() ع1ادي) و1سف) ا س5 )
عمار5)114)رقم)12)مرجان)2 50000 

مكناس)املغرب)

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 27 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825367.

228I

إئتما 5ة)BKM) إلرشادات

شركة غانم
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
حل)شركة

إئتما 5ة)BKM) إلرشادات
رقم)10)تجزئة)املركز)قرزازات)،)

45000،)قرزازات)املغرب
شركة)غا م)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )في)

ط1ر)ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)دقار)اوت)

خ1خ ن)اوت)ا فر�سي)-)45800)تنغير)
املغرب.

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.2119
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 ماي) (27 في) املؤرخ)
عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)
مبلغ) غا م) شركة) ا 1ح5 ) ا شريك)
قعن1ان) درهم) (30.000 رأسما ها)
اوت)خ1خ ن) دقار) اإلجتماعي) مورها)
املغرب) تنغير) (45800 (- ا فر�سي) اوت)

 ت5جة)ل):)ع م)تحو5ق)اي)م اخ5ل.
ق)ح د)مور)ا تصف5ة)ب)دقار)اوت)
خ1خ ن)اوت)ا فر�سي)-)45800)تنغير)

املغرب.)
ق)عين:

ا س5 )5()لحسن)غا م)ق)عن1ا ه)ا()
املغرب)45800)تنغير)املغرب)كمصفي)

)5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (20 بتاريخ) بتنغير) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)240/2022.

229I

smaticomp

AFIX MAGHREB I
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N(20(7eme(étage(-،(20300،
casablanca maroc

AFIX MAGHREB I)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)84)ز وة)
قالد)زيان)املركز)ا تجاري)أب1)ظبي)
ا طابق)3)رقم)94 - 20090)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
544513

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (23
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 AFIX (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.MAGHREB I
أعمال) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا سواالت.
84)ز وة) (: عن1ان)املور)االجتماعي)
ظبي) أب1) ا تجاري) املركز) زيان) قالد)
ا  ار) (20090  -  94 رقم) (3 ا طابق)

ا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )عب )هللا)امرادقش):)1.000 

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
 1000 ا س5 )عب )هللا)امرادقش):)

بو5مة)100)درهم.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
امرادقش) هللا) عب ) ا س5 )
 9 شوة) (22 اس5ة) اقامة) عن1ا ه)ا()
 50000 ج) م) امللكي) الجيش) شارع)

مكناس)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
امرادقش) هللا) عب ) ا س5 )
 9 شوة) (22 اس5ة) اقامة) عن1ا ه)ا()
 50000 ج) م) امللكي) الجيش) شارع)

مكناس)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 27 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825369.
230I

FOUZMEDIA

2L DESIGN
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA(،(14000،(kenitra

maroc
2L DESIGN)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)إقامة)
أ 5انس)دار ا)عمار5)أ7)س22/1 
ا شوة)17 - 14000)ا ون5طر5)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
65137

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (28
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 2L (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.DESIGN
في) :)مواقل) بإوجاز) ا شركة) غرض)
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تزيين)ا 1اجهات)قا ت1ج5ه)في)ا  وك1ر.
إقامة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
س1/22  أ7) عمار5) دار ا) أ 5انس)
ا ون5طر5) (14000  -  17 ا شوة)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
رض1ان) الحس1ني) ا س5 )
ا ون5طر5) (14000 (-- عن1ا ه)ا()

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
رض1ان) الحس1ني) ا س5 )
عن1ا ه)ا()--)14000)ا ون5طر5)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
االبت ائ5ة)با ون5طر5)بتاريخ)28)أبريل)

2022)تحت)رقم)-.
231I

FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE

ACTIMAR
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE
 RUE TARIK IBN ZIAD N°10,

 2EME ETAGE APPT N°6 GUELIZ
 MARRAKECH(.،(40000،

MARRAKECH MAROC
ACTIMAR)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)183)شارع)

محم )الخامس)ك5ليز)مراكش).)
40000)مراكش)املغرب.

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.13467
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تذ5ين) تم) (2022 أبريل) (14 في) املؤرخ)
ا س5 )5() ج و ) لشركة) مسير)
كمسير) ج1 اطان) فري ريك) ك1زالن)

آخر
تبذا) 1فا5)املسير.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (13 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)5169.
232I

afaqconseil

Chay›s Food
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH(،(40000،
MARRAKECH MAROC

Chay›s Food)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)عمار5)
27)مبرقكة)3)محل)رقم)2)مراكش)-)

40000)مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
125843

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (23
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 Chay’s(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

.Food
سناك) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا 1جبات)ا سريذة.
عمار5) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
(- مراكش) (2 رقم) محل) (3 مبرقكة) (27

40000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: ا  غاني) ش5ماء) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 5)ش5ماء)ا  غاني)عن1ا ه)ا()
مراكش) (121 رقم) (4 ا 1ح 5) م) ح)

40000)مراكش)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 5)ش5ماء)ا  غاني)عن1ا ه)ا()
مراكش) (121 رقم) (4 ا 1ح 5) م) ح)

40000)مراكش)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (27 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136152.
233I

FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE

ACTIMAR
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE
 RUE TARIK IBN ZIAD N°10,

 2EME ETAGE APPT N°6 GUELIZ
 MARRAKECH(.،(40000،

MARRAKECH MAROC
ACTIMAR)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)183)شارع)

محم )الخامس)ك5ليز)مراكش).)
40000)مراكش)املغرب.

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.13467
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تذ5ين) تم) (2022 أبريل) (14 في) املؤرخ)
ا س5 )5() ج و ) لشركة) مسير)

ك1زالن) 1كاس)بنجامين)كمسير)آخر
تبذا) 1فا5)املسير.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (13 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)5169.
234I

afaqconseil

 BOULANGERIE PATISSERIE
LE NOTRE

عو )تس5ير)حر)ألصل)تجاري))األشخاص)
املذن1ي1ن(

عو )تس5ير)حر)ألصل)تجاري
 BOULANGERIE PATISSERIE LE

NOTRE
 26 قي) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
 BOULANGERIE أعطى) (2022 ماي)
املسجل) (PATISSERIE LE NOTRE
باملحكمة) (96887 ا تجاري) با سجل)
ا تجارية)بمراكش)حق)ا تس5ير)الحر)
في) محل) ب) ا كائن) ا تجاري)  ألصل)
ا طابق)األر�سي)رقم)69)س5 )و1سف)
مراكش) (40000 (- مراكش) علي) بن)
املغرب) فائ ô BREAD SARL(5)مل 5)
2022)ق) 01)و1 15) 3)سنة)تبت ئ)من)
مبلغ) موابل) (2025 ماي) (31 في) تنتهي)

شهري)ق5مته)12.000)درهم.
235I

FIDUCIAIRE AMER FISC

CHADID CASH
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE(ETAGE(ZAIO،(62000،
NADOR MAROC

CHADID CASH)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)
الجامذة)ا ذرب5ة)رقم)45)زاو1)

62000)ا ناظ1ر)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
00000

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (18
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.CHADID CASH
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تح1يل) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
األم1ال.

شارع) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
الجامذة)ا ذرب5ة)رقم)45)زاو1)62000 

ا ناظ1ر)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: ش و ) احم ) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )احم )ش و )عن1ا ه)ا()حي)
ب1زقف)زاو1)62000)ا ناظ1ر)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (
قم1اطن)مسيري)ا شركة:

ا س5 )احم )ش و )عن1ا ه)ا()حي)
ب1زقف)زاو1)62000)ا ناظ1ر)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (23 بتاريخ) با ناض1ر) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)787.
236I

CABINET BAHMAD

DOMAINE DE L’ATLAS
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

CABINET BAHMAD
إقامة)مراكش)بالزا)عمار5)د)1)شوة)
ب)21)ا طابق)ا ثاني)جليز)مراكش)
إقامة)مراكش)بالزا)عمار5)د)1)شوة)
ب)21)ا طابق)ا ثاني)جليز)مراكش،)

40000،)مراكش)املغرب
DOMAINE DE L’ATLAS)شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)مكتب)رقم)
2)في)ا 5مين،)شوة)رقم)6،)زاقية)ز وة)
طارق)ابن)زياد)ق)ابن)عائشة،)إقامة)
اكسال)س15ر،)عمار5)18،)-)40000 

مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

125743
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)

ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (28
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

. DOMAINE DE L’ATLAS
إوجار) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

شوق)قف5الت)مفرقشة.
مكتب) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
6،)زاقية) 2)في)ا 5مين،)شوة)رقم) رقم)
عائشة،) ابن) ق) زياد) ابن) طارق) ز وة)
(- (،18 عمار5) س15ر،) اكسال) إقامة)

40000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
بست) 5م5ت ) ا شركة) 1يال)
 5 ك) ل) ب) ف) فالت/رم) عن1ا ه)ا()
52/ف-)مانهاتن)ه5ل1-)ب1) ين)ستروت)

999077)لي)�سي)ك1ه)ك)ل)ه1 ك1نغ.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
جاك) كريست1ف) ا س5 ) 5ار)
عن1ا ه)ا()53)ري)دق)شارب1ل)75010 

باريس)فرنسا
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (24 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136040.
237I

STE AUCOGEST SARL

TIMOU EXPRESS
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

STE AUCOGEST SARL
 N° 6 RUE 3909 HAY AL QODS
 DCHEIRA(،(86360،(INEZGANE

MAROC
TIMOU EXPRESS)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)132 

تاك ورت) اعب ق)-)80650)اكادور)
املغرب.

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.37633
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تذ5ين) تم) (2022 ماي) (24 في) املؤرخ)
مسير)ج و ) لشركة)ا س5 )5()ا بازي)

عمر)كمسير)قح5 
تبذا) وب1ل)استوا ة)املسير.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)باكادور)بتاريخ)27)ماي)2022 

تحت)رقم)110042.
238I

FNMCOMPTA

MAIN DEVELOP
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
حل)شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER(،(90000،(TANGER
MAROC

MAIN DEVELOP)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 )في)ط1ر)ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)
م1الي)و1سف)إقامة)واسين)2 

ا طابق)5)شوة)رقم)47)-)طنجة)-)
90000)طنجة)املغرب.

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.71741
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
حل) تورر) (2022 ماي) (17 في) املؤرخ)
عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)
 MAIN DEVELOP ا 1ح5 ) ا شريك)
مبلغ)رأسما ها)10.000)درهم)قعن1ان)
مورها)اإلجتماعي)شارع)م1الي)و1سف)
رقم) شوة) (5 ا طابق) (2 واسين) إقامة)
املغرب) 90000)طنجة) (- -)طنجة) (47

 ت5جة)ل):)ضذف)ا تم1يل.
شارع) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
م1الي)و1سف)إقامة)واسين)2)ا طابق)

 90000 (- طنجة) (- (47 رقم) شوة) (5
طنجة)املغرب.)

ق)عين:
ا سذ5 ي) عادل) ا س5 )5()
ا ذسلي)ق)عن1ا ه)ا()ز وة)قاد)ا ذهب)
طنجة) (90000 طنجة) (- (49 رقم)

املغرب)كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة)

- :
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)4741.
239I

CHETTIOUI AHMED

NAHDA TRADING CO
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

CHETTIOUI AHMED
حي)املسير5)الخضراء,م/ا,شارع)

01,رقم)34)،)92150،)ا وصر)ا كبير)
املغرب

NAHDA TRADING CO)شركة)
عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)ا نهضة)

م/ب),ز وة)08)رقم)35)مكرر)-)
92150)ا وصر)ا كبير)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
3391

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (23
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
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.NAHDA TRADING CO
االستيراد) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

قا تص ور.
حي) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ا نهضة)م/ب),ز وة)08)رقم)35)مكرر)

- 92150)ا وصر)ا كبير)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: ا ذظم) ا س5 )عب )اال ه)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )عب )اال ه)ا ذظم)عن1ا ه)ا()
 35 رقم) (08 ,ز وة) م/ب) ا نهضة) حي)

92150)ا وصر)ا كبير)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )عب )اال ه)ا ذظم)عن1ا ه)ا()
 35 رقم) (08 ,ز وة) م/ب) ا نهضة) حي)

62150)ا وصر)ا كبير)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 27 بتاريخ) ا كبير) با وصر) االبت ائ5ة)

ماي)2022)تحت)رقم)141.
240I

FINANCE CENTER

 LAST FOREVER « Just Vape
« SARL AU

إعالن)متذ د)ا ورارات

FINANCE CENTER
 AV ALLAL EL FASSI N° 598

 CM(UNITE(5(MARRAKECH(،
40000،(MARRAKECH(MAROC
 LAST FOREVER « Just Vape «
SARL AU)»شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 «
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)املحل)

رقم)45)ق)46)ا بستان)2)شارع)عالل)
ا فا�سي)مراكش)-)-)مراكش)املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.105641
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)20)أبريل)2022

تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)
قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
-)إضافة)فرع)ج و ) لشركة)املت1اج )
مركز) الخامس) محم ) شارع) (212 ب)
كليز) (22 رقم) محل) إ 5ت) ا تجاري)

مراكش
قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ق) ا تص ور) (: ج و ) نشاط) إضافة) (-

االستراد
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
على) ونص) ا ذي) (:2 رقم) بن )
ماولي:)ه ف)ا شركة):)-)ب5ع)ا سجائر)

اال كترق 5ة.)-)ا تص ور)ق)االستراد.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (20 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)135959.
241I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

AZAG TRANS
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR(،(80000،
AGADIR MAROC

AZAG TRANS)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شوة)رقم)
7)عمار5)رقم)30/أ)تجزئة)ا زيت1ن)
ت5ك1ين)أكادور)-)80000)اكادور)

املغرب.
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.24023

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2022 مارس) (25 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
سا م) بن) علي) ()5( ا س5 ) تف1يت)
333)حصة)اجتماع5ة)من)أصل)333 
الحسن) ()5( ا س5 ) حصة) فائ 5)

ب1زيت)بتاريخ)25)مارس)2022.
ب1جحاد) رش5 ) ()5( ا س5 ) تف1يت)

333)حصة)اجتماع5ة)من)أصل)333 
عب هللا) ()5( ا س5 ) حصة) فائ 5)

ب1زيت)بتاريخ)25)مارس)2022.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
أبريل) (15 بتاريخ) باكادور) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)109366.
242I

ائتمائ5ة)املحاسبة

Ukranord
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

ائتمائ5ة)املحاسبة
شارع)أبي)الحسن)ا شادلي)اقامة)
شب1ط)رقم)14)،)90000،)طنجة)

املغرب
Ukranord)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)أبي)
الحسن)ا شادلي)اقامة)شب1ط)رقم)
14)طنجة)90000)طنجة)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

127339
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (12
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.Ukranord
االنذاش) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا ذواري.
عن1ان)املور)االجتماعي):)شارع)أبي)
رقم) شب1ط) اقامة) ا شادلي) الحسن)

14)طنجة)90000)طنجة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )هاهاتي)صالح):)600)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
ا س5 5)هاهاتي)م1 ة):)250)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
ا س5 )هاهاتي)محم ):)100)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
 50 (: واسم5نة) هاهاتي) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() صالح) هاهاتي) ا س5 )
 1 طابق) االخ1ان) عمار5) م5م1ز5) ز وة)

رقم)3 90000)طنجة)املغرب.
عن1ا ه)ا() م1 ة) هاهاتي) ا س5 5)
م5م1ز5) ز وة) و1سف) م1الي) شارع)
طنجة) (90000  13 رقم) (2 عمار5)

املغرب.
عن1ا ه)ا() محم ) هاهاتي) ا س5 )
م5م1ز5) ز وة) و1سف) م1الي) شارع)
طنجة) (90000  13 رقم) (2 عمار5)

املغرب.
واسم5نة) هاهاتي) ا س5 5)
عن1ا ه)ا()اقامة)ابن)بط1طة)بل1ك)ب)
سلم)02)رقم)41)حي)بن)كيران)90000 

طنجة)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() صالح) هاهاتي) ا س5 )
 1 طابق) االخ1ان) عمار5) م5م1ز5) ز وة)

رقم)3 90000)طنجة)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (19 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)253831.
243I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

AZAG TRANS
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR(،(80000،
AGADIR MAROC

AZAG TRANS)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شوة)رقم)
7)عمار5)رقم)30/أ)تجزئة)ا زيت1ن)



10537 الجريدة الرسميةع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) 

ت5ك1ين)أكادور)-)80000)اكادور)
املغرب.

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.24023
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تذ5ين) تم) (2022 مارس) (25 في) املؤرخ)
مسير)ج و ) لشركة)ا س5 )5()ب1زيت)

الحسن)كمسير)آخر
تبذا) وب1ل)استوا ة)املسير.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
أبريل) (15 بتاريخ) باكادور) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)109366.
244I

ائتمائ5ة)املحاسبة

G20
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
حل)شركة

ائتمائ5ة)املحاسبة
شارع)أبي)الحسن)ا شادلي)اقامة)
شب1ط)رقم)14)،)90000،)طنجة)

املغرب
G20)شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)

عات)ا شريك)ا 1ح5 )في)ط1ر)
ا تصف5ة(

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)
14)ز وة)م1ريتا 5ا)ك5ليز)-)40000 

مراكش)املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.92777

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
حل) تورر) (2022 أبريل) (25 في) املؤرخ)
عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)
G20)مبلغ)رأسما ها) ا شريك)ا 1ح5 )
مورها) قعن1ان) درهم) (10.000
م1ريتا 5ا) ز وة) (14 رقم) اإلجتماعي)
ك5ليز)-)40000)مراكش)املغرب) ت5جة)

ل):)قرار)ا شريك)ا 1ح5 .
رقم) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
 40000 (- ك5ليز) م1ريتا 5ا) ز وة) (14

مراكش)املغرب.)
ق)عين:

ق) ا كرط5ط) هللا) ا س5 )5() صر)

عن1ا ه)ا()طريق)ب1با ة) ادي)كريك5ت)

املغرب) طنجة) (90000  21 ف5ال)

كمصفي))5() لشركة.

الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (

املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)

تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)

ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة)

:)رقم)14)ز وة)م1ريتا 5ا)ك5ليز

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (20 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)5463.

245I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

AZAG TRANS

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR(،(80000،

AGADIR MAROC

AZAG TRANS)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شوة)رقم)

7)عمار5)رقم)30/أ)تجزئة)ا زيت1ن)

ت5ك1ين)أكادور)-)80000)اكادور)

املغرب.

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.24023

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)

تذ5ين) تم) (2022 مارس) (25 في) املؤرخ)

مسير)ج و ) لشركة)ا س5 )5()ب1زيت)

عب هللا)كمسير)آخر

تبذا) وب1ل)استوا ة)املسير.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

أبريل) (15 بتاريخ) باكادور) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)109366.

246I

indev systems

إنديڤ سيستم
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

indev systems
 AVENUE AL ABTAL N 4 15

 AGDAL(RABAT(،(10090،(RABAT
MAROC

إ  وڤ)سيستم)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)15)شارع)
األبطال)رقم4)أك ال)ا رباط)-)

10090)ا رباط)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

159493
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 مارس) (29
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها):)إ  وڤ)

سيستم.
إنشاء) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
مادوة) أرشفة) أ ظمة) قتنف5ذ)
مراكز) قإدار5) قإ كترق 5ة) ل1ثائق)
املذرفة) قإدار5) )املكتبات() ا ت1ث5ق)

قدعم)ا ورار.
مع) تتالءم) تشغ5ل5ة) حل1ل) تنف5ذ)

احت5اجات)قق15د)ا ذم5ل
خ مة) إنشاء) تكلفة) دراسة)
املادوة) األرشفة) لخ مات) أرشفة)

قاإل كترق 5ة.
)دراسة) األرش5ف) خ مة) مراجذة)
ما)ه1)م1ج1د)مادًوا)قتنظ5م5ًا)قبشرًيا()
قإتالفها) قإدارتها) ا 1ثائق) رقمنة)
قتذو5مها.)االستذا ة)بمصادر)خارج5ة)

قإدار5)ا ذمل5ات)ا  اخل5ة.
لخ مات) قاملساع 5) املش1ر5)

األرشفة
قالجس1ر) ا رف1ف) قب5ع) شراء)

ققارئ)املخزقن)ققارئ)ا بارك1د.
شراء)قب5ع)مذ ات)RFID)،)قاألمن)

،)قإمكا 5ة)ا تتبع)،)قإمكا 5ة)ا 1ص1ل.)
االستشارات)قا ت ريب)ق ول)املهارات.
قإنشائها) ا برمج5ات) تصم5م)
قاإلعالن) قاملراجع) قاستضافتها)
ا 1يب) م1اقع) قص5ا ة) قمراجذة)

قملحوات)ا كمب15تر.
ق ظام) ا شبكات) قص5ا ة) ترك5ب)
االستشارات) اإل كترق 5ة.) األرشفة)
قاألرشفة) الحاسبات) هن سة) في)
قب5ع) شراء) قاإل كترق 5ة.) املادوة)
تكن1 1ج5ا) مذ ات) قترك5ب) قتأجير)

املذل1مات)قاالتصاالت.
اإل تر ت) مجال) في) ا ت ريب)
عام) بشكل) املذل1مات) قتكن1 1ج5ا)
املتذلوة)بمجال) على)جم5ع)األنشطة)

ا برمجة)قتكن1 1ج5ا)املذل1مات.
شراء)قب5ع)أثاث)قم1اد)األرش5ف.

حل1ل)إدار5)الحرم)الجامعي
حل)ا تذلم)اإل كترقني

إدار5)املذرفة)املؤسس5ة.
 15 (: االجتماعي) املور) عن1ان)
(- ا رباط) أك ال) رقم4) األبطال) شارع)

10090)ا رباط)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )اسماع5ل)طنجي)عن1ا ه)ا()
 12050 ا صخيرات) ا 5فا) حي) (17

ا صخيرات)املغرب.
ا شاقي)عن1ا ه)ا() ا س5 )سف5ان)
تمار5) إسافن) تجزئة) اإل بذات) حي) (3

12000)تمار5)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )اسماع5ل)طنجي)عن1ا ه)ا()
 12050 ا صخيرات) ا 5فا) حي) (17

ا صخيرات)املغرب
ا شاقي)عن1ا ه)ا() ا س5 )سف5ان)
تمار5) إسافن) تجزئة) اإل بذات) حي) (3

12000)تمار5)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
أبريل) (14 بتاريخ) با رباط) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)2716.

247I
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FIDUCIAIRE EDAKHLA)مكتب)حسابات)ا  اخلة

L.S UNIVERS
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE EDAKHLA)مكتب)
حسابات)ا  اخلة

رقم)19)ز وة)ا غزالي)بل1ك)ج2)حي)
ا  اخلة)اكادور)،)80060،)اكادور)

املغرب
L.S UNIVERS)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)
ا فرابي)رقم)15)حي)ا  اخلة)-)

80000)اكادور)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

51469
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (11
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 L.S (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.UNIVERS
مؤسسة) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
شبه) م1اد) ا تجم5ل.ب5ع)  ذمل5ة)

ص5  5ة)قشبه)طب5ة.
شارع) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ا فرابي)رقم)15)حي)ا  اخلة)-)80000 

اكادور)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 5)سمير5)ا سباعي)االدري�سي)
درهم) (100 بو5مة) حصة) (500  :

 لحصة).
500)حصة) (: قرب5ل) ا س5 5) بنى)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 5)سمير5)ا سباعي)االدري�سي)
ا سالقي) رضا) ثا 1ية) عن1ا ه)ا()

80000)اكادور)املغرب.
عن1ا ه)ا() قرب5ل) ا س5 5) بنى)
 2 ا رقم) (5 ب) عمار5) م5م1ز5) اقامة)
 20010 ا ب5ضاء) الخ5ام) عمر) شارع)

ا ب5ضاء)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 5)سمير5)ا سباعي)االدري�سي)
ا سالقي) رضا) ثا 1ية) عن1ا ه)ا()

80000)اكادور)املغرب
عن1ا ه)ا() قرب5ل) ا س5 5) بنى)
 2 ا رقم) (5 ب) عمار5) م5م1ز5) اقامة)
 20010 ا ب5ضاء) الخ5ام) عمر) شارع)

ا ب5ضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)باكادور)بتاريخ)19)ماي)2022 

تحت)رقم)109869.
248I

BELHAJ MED SARL)/)بلحاج)م5 )سارل

BELHAJ MED SARL بلحاج 
ميد سارل

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
رفع)رأسمال)ا شركة

BELHAJ MED SARL)/)بلحاج)م5 )
سارل

شارع)ا ذ1امة)تجزئة)املج )رقم)868 
اقامة)تادارت)19)ا طابق)االر�سي)
رقم)3)،)90080،)طنجة)املغرب
BELHAJ MED SARL)بلحاج)

م5 )سارل)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)
ا ذ1امة)تجزئة)املج )رقم)868)اقامة)
تادارت)19)ا طابق)االر�سي)رقم)3 - 

90080)طنجة)املغرب.
رفع)رأسمال)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.85627

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
رفع) تم) (2022 ماي) (18 في) املؤرخ)
ق ره) بمبلغ) ا شركة) رأسمال)
من) أي) درهم«) (2.000.000«
»1.000.000)درهم«)إلى)»3.000.000 
مواصة) إجراء) (: طريق) عن) درهم«)
ق) املو ار) املح د5) ا شركة) دو1ن) مع)

املستحوة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)4766.

249I

GESTION ALJANOUB

 SOCIETE D›EXPLOITATION
 DES PIPES

 COMMUNAUTAIRE EL
MARSA

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قفل)ا تصف5ة

GESTION ALJANOUB
ز وة)تط1ان)حي)ا سذاد5)عمار5)رقم)
2)ا طابق)ا ثا ث)ا ذ15ن)،)70000،)

ا ذ15ن)املغرب
 SOCIETE D›EXPLOITATION

 DES PIPES COMMUNAUTAIRE
EL MARSA)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي):)املنطوة)
ا صناع5ة)املر�سى)ا ذ15ن)-)70040 

ا ذ15ن)املغرب.
قفل)ا تصف5ة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
.34503

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 أبريل) (25 في) املؤرخ)
 SOCIETE D’EXPLOITATION
 DES PIPES COMMUNAUTAIRE
املسؤق 5ة) عات) شركة) (EL MARSA
 100.000 رأسما ها) مبلغ) املح قد5)
اإلجتماعي) مورها) قعن1ان) درهم)
(- ا ذ15ن) املر�سى) ا صناع5ة) املنطوة)
النهاء) املغرب) ت5جة) ا ذ15ن) (70040

ا نشاط)..
ق)عين:

ا ط5ب) س5 ي) ا س5 )5()
امل1ساقي)ق)عن1ا ه)ا()ا ذ15ن)70000 
ا ذ15ن)املغرب)كمصفي))5() لشركة.

ق)ق )تم)انذواد)الجمذ5ة)الختام5ة)
املنطوة) قفي) (2022 أبريل) (25 بتاريخ)
 70040 (- ا ذ15ن) املر�سى) ا صناع5ة)

ا ذ15ن)املغرب.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (27 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1506/2022.
250I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE OASIS SALIMO
إعالن)متذ د)ا ورارات

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA(،(52000،
ERRACHIDIA MAROC

STE OASIS SALIMO)»شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 «
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)محل)
رقم)2.4.6.8.10.12.14.16)امام)

س1ق)الجملة)ا راش5 وة)ا راش5 وة)
52000)ا راش5 وة)املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.13677

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
املؤرخ)في)25)ماي)2022

تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)
قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

تف1يت)حصص)
قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

تغ5ير)ا شكل)ا وا 1ني) لشركة)
قرار)رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

تغ5ير)املسؤقل)ا وا 1ني) لشركة
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
ا ذي) (: حصص) تف1يت) رقم) بن )
حصص) تف1يت) ماولي:) على) ونص)
عب ) ا س5 ) الى) زرقال) ا س5 5)سهام)
ا هادي)عمار)ق)ا س5 )محم )ا ط1يل

ا وا 1ني) ا شكل) تغ5ير) رقم) بن )
 لشركة):)ا ذي)ونص)على)ماولي:)تغ5ير)
املسؤقل)ا وا 1ني) لشركة)من)شركة)
دات)ا شريك)ا 1ح5 )الى)شركة)دات)

املسؤق 5ة)املح قد5)
ا وا 1ني) املسؤقل) تغ5ير) رقم) بن )
 لشركة:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)تذ5ين)
ا س5 )محم )ا ط1يل)مسؤقل)قا 1ني)

 لشركة)
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باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
27)ماي) بتاريخ) با رش5 وة) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)334/2022.
251I

مكتب)ا ت1ث5ق)ا ذصري)بمراكش)االستاع)جمال)

مح ا

CDR PRIVE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
رفع)رأسمال)ا شركة

مكتب)ا ت1ث5ق)ا ذصري)بمراكش)
االستاع)جمال)مح ا

زاقية)شارع)محم )ا سادس)ق)طريق)
تاركة)اقامة)كارق ين)ا طابق)االقل)
ا شوة)رقم)1 ,2)جليز)مراكش)،)

40000،)مراكش)املغرب
CDR PRIVE)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)عمار5)رقم)
257)مكتب)9)ا طابق)ا ثاني)ا حي)
ا صناعي)س5 ي)غا م)-)40000 

مراكش)املغرب).
رفع)رأسمال)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.105757

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تم) (2021 و1 15) (29 في) املؤرخ)
ق ره) بمبلغ) ا شركة) رأسمال) رفع)
أي) درهم«) (1.650.000,00«
إلى) درهم«) (100.000,00« من)
(: طريق) عن) درهم«) (1.750.000,00«

تو وم)حصص) و وة)أق)ع5ن5ة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (27 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136185.
252I

مكتب)ا ت1ث5ق)ا ذصري)بمراكش)االستاع)جمال)

مح ا

CDR PRIVE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

مكتب)ا ت1ث5ق)ا ذصري)بمراكش)
االستاع)جمال)مح ا

زاقية)شارع)محم )ا سادس)ق)طريق)
تاركة)اقامة)كارق ين)ا طابق)االقل)
ا شوة)رقم)1 ,2)جليز)مراكش)،)

40000،)مراكش)املغرب
CDR PRIVE)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)عمار5)رقم)
257)مكتب)9)ا طابق)ا ثاني)ا حي)
ا صناعي)س5 ي)غا م)-)40000 

مراكش)املغرب).
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.105757
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تح1يل) تم) (2022 أبريل) (19 في) املؤرخ)
من) الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)
ا طابق) (9 مكتب) (257 رقم) »عمار5)
(- غا م) س5 ي) ا صناعي) ا حي) ا ثاني)
40000)مراكش)املغرب)»)إلى)»مكتب)
رقم)01)مركز)ا ويرقان)تجزئة)الحمراء)

رقم)17 - 40000)مراكش)املغرب)».
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (27 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136185.
253I

رمزي) الستشارات

ANAMI
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

رمزي) الستشارات
شارع)24) 1 بر)عمار5)حم ي)ق  )

ا رش5 )ا طابق)رقم)01)شوة)رقم)01 
ا ذ15ن)،)70000،)ا ذ15ن)املغرب
ANAMI)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)
ا سمار5)حي)ا ضباط)ا طبق)2)رقم)
41)ا ذ15ن)-)70000)ا ذ15ن)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
41771

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (26

مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ANAMI
ب5ع)شراء) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
االستيراد) املحل5ة) املنت1جات) ق 1زيع)

قا تص ور.
شارع) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
رقم) (2 ا طبق) ا ضباط) حي) ا سمار5)
41)ا ذ15ن)-)70000)ا ذ15ن)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)
درهم،)موسم)كا تالي:

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() اقه5ا) احم ) ا س5 )
اوم5ل5ا)43032)اوم5ل5ا)اوطا 5ا.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (
قم1اطن)مسيري)ا شركة:

عن1ا ه)ا() اقه5ا) احم ) ا س5 )
اوم5ل5ا)43032)اوم5ل5ا)اوطا 5ا

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1480/2022.
254I

somibas(fitness

CAFE DEFI SARL AU
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
حل)شركة

somibas(fitness
 lot riad essalam 89

 mohammedia(،(20800،
mohammedia maroc

CAFE DEFI SARL AU)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 )في)ط1ر)ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)

ا فالح)5)رقم)3)املحم وة)-)20800 

املحم وة)املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.9947

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
حل) تورر) (2022 ماي) (20 في) املؤرخ)
عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)
 CAFE DEFI SARL ا 1ح5 ) ا شريك)
درهم) (100.000 رأسما ها) مبلغ) (AU
ا فالح) حي) اإلجتماعي) مورها) قعن1ان)
5)رقم)3)املحم وة)-)20800)املحم وة)
املغرب) ت5جة)ل):)االزمة)االقتصادوة.
ق)ح د)مور)ا تصف5ة)ب)حي)ا فالح)
5)رقم)3)املحم وة)-)20800)املحم وة)

املغرب.)
ق)عين:

ق) ا شت15ي) حسناء) ا س5 )5()
ف5ال) ا ص وق) تجزء5) عن1ا ه)ا()
املحم وة) (20800 18املحم وة) رقم)

املغرب)كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) باملحم وة) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1007.
255I

MEXCO

LAHACH COM
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

MEXCO
 ESPACE RIHAB FES AV ALLAL
 BEN ABDELLAH IMM. C BUR

53،(30000،(FES(MAROC
LAHACH COM)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5)في)ط1ر)

ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)5 
مكتب)اك ال)اقامة)45)،)شارع)

م1الي)رش5 )طريق)صفرقاطلس)-)
30000)فاس)املغرب.

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
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.65419
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 مارس) (31 في) املؤرخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
رأسما ها) مبلغ) (LAHACH COM
مورها) قعن1ان) درهم) (100.000
اك ال) مكتب) (5 رقم) اإلجتماعي)
اقامة)45)،)شارع)م1الي)رش5 )طريق)
املغرب) فاس) (30000 (- صفرقاطلس)
 ت5جة)ل):)ع م)تحو5ق)ه ف)ا شركة.

 5 رقم) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
مكتب)اك ال)اقامة)45)،)شارع)م1الي)
 30000 (- صفرقاطلس) طريق) رش5 )

فاس)املغرب.)
ق)عين:

ا رحمن)حساني)ق) ا س5 )5()عب )
عن1ا ه)ا()136تجزئة)ا بركة)ا شوة)8 
املسير5)30000)فاس)املغرب)كمصفي)

)5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة)

:)ع م)تحو5ق)نشاط)ا شركة
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
أبريل) (25 بتاريخ) بفاس) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)2222.
256I

aice compta

SOMACOF
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تغ5ير)تسم5ة)ا شركة

aice compta
 lissasfa(3(bloc(d(n(199(،(20190،

casablanca maroc
SOMACOF)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5
قعن1ان)مورها)االجتماعي)21)بالص)
شارلي) 5ك1ل)زاقية)شارع)ماك5ن ي)-)

20360)ا ب5ضاء)املغرب).
تغ5ير)تسم5ة)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
393405

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تغ5ير) تم) (2018 أبريل) (12 في) املؤرخ)

 «SOMACOF« من) ا شركة) تسم5ة)
. «KC PROTECTION«(إلى

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 02 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2018)تحت)رقم)00664936.
257I

aice compta

KC PROTECTION
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

aice compta
 lissasfa(3(bloc(d(n(199(،(20190،

casablanca maroc
KC PROTECTION)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)عمل5ة)

 يساسفة)شارع)13)رقم)66)األ فة)-)
20202)ا ب5ضاء)املغرب).

تف1يت)حصص
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.393405
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2019 غشت) (19 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
زكرياء) شرادي) ()5( ا س5 ) تف1يت)
200)حصة)اجتماع5ة)من)أصل)200 
قاسمي) ()5( ا س5 ) حصة) فائ 5)

سك5نة)بتاريخ)19)غشت)2019.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
 02 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

شتنبر)2019)تحت)رقم)712310.
258I

aice compta

KC PROTECTION
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

aice compta
 lissasfa(3(bloc(d(n(199(،(20190،

casablanca maroc
KC PROTECTION)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)21)بالص)
شارلي) 5ك1ل)زاقية)شارع)ماك5ن ي)
21)بالص)شارلي) 5ك1ل)زاقية)شارع)

ماك5ن ي)20360)ا ب5ضاء)املغرب.
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.393405
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
املؤرخ)في)09)و1 15ز)2019)تم)تح1يل)
من) الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)
زاقية)شارع) بالص)شارلي) 5ك1ل) (21«
شارلي) 5ك1ل) بالص) (21 ماك5ن ي)
زاقية)شارع)ماك5ن ي)20360)ا ب5ضاء)
»عمل5ة) يساسفة)شارع) إلى) املغرب«)
13)رقم)66)األ فة)-)20202)ا ب5ضاء)

املغرب)».
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 15 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

غشت)2019)تحت)رقم)711455.
259I

 FIDUCIAIRE« STE MULTI-SERVICES AUX

ENTREPRISES

STE SUPERETTE VIP
إعالن)متذ د)ا ورارات

FIDUCIAIRE« STE MULTI-
SERVICES AUX ENTREPRISES
مكتب)رقم)2)عمار5)واسين)شارع)
الحسن)ا ثاني)أح اف)أزرق)،)

53100،)أزرق)املغرب
STE SUPERETTE VIP)»شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 «
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)أوت)
يذو1ب)بن)ا صم5م)اركالقن)-)

53123)أزرق)املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.619

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
املؤرخ)في)12)ماي)2022

تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)
على) ونص) ا ذي) (:1 رقم) قرار)
من) ا شركة) تسم5ة) تغ5ير) ماولي:)
 RITA الى) (SUPERETTE VIP

TRAVAUX DIVERS ET NEGOCE
قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ا تغ وة) نشاط:) على) ا تشط5ب)
ق) ا تجار5) نشاط:) قإضافة) ا ذامة)

مختلف)االعمال
قرار)رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
من) املوراالجتماعي) لشركة) تح1يل)
الى) أوت)يذو1ب)بن)ا صم5م)اركالقن)

رقم)62)ز وة)خرزقز5)قشلة)أزرق)
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
 RITA TRAVAUX ا شركة:) تسم5ة)

 DIVERS ET NEGOCE
بن )رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
مختلف) ق) ا تجار5) ا شركة:) نشاط)

االعمال
بن )رقم)4:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
املوراالجتماعي) لشركة:)رقم)62)ز وة)

خرزقز5)قشلة)أزرق)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
االبت ائ5ة)بازرق)بتاريخ)16)ماي)2022 

تحت)رقم)171.
260I

aice compta

SOMACOF
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

aice compta
 lissasfa(3(bloc(d(n(199(،(20190،

casablanca maroc
SOMACOF)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)21)بالص)
شارلي) 5ك1ل)زاقية)شارع)ماك5ن ي)
ا ب5ضاء)20360)ا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

393405
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (28
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.SOMACOF
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في) تلجر) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

اإلستراد

ا ترك5بات)ا كهربائ5ة

قالحماوة) املراقبة) أعمال) مواقل)

من)ا سرقة.

عن1ان)املور)االجتماعي):)21)بالص)

ماك5ن ي) شارع) زاقية) شارلي) 5ك1ل)

ا ب5ضاء)20360)ا ب5ضاء)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

 600 (: املصطفى) قاسمي) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

 200 (: سك5نة) قاسمي) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

ا س5 )شرادي)زكرياء):)200)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

قاسمي) املصطفى) ا س5 )

ب1 1) س1ن) ال) شارع) (22 عن1ا ه)ا()

20420)ا ب5ضاء)املغرب).

ا س5 5)سك5نة)قاسمي)عن1ا ه)ا()

 20420 ب1 1) س1ن) ال) شارع) (22

ا ب5ضاء)املغرب).

عن1ا ه)ا() شرادي) زكرياء) ا س5 )

49)تجزئة)الحاج)فاتح)شارع)6)األ فة)

20202)ا ب5ضاء)املغرب).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

قاسمي) املصطفى) ا س5 )

ب1 1) س1ن) ال) شارع) (22 عن1ا ه)ا()

20420)ا ب5ضاء)املغرب)

ا س5 5)سك5نة)قاسمي)عن1ا ه)ا()

 20420 ب1 1) س1ن) ال) شارع) (22

ا ب5ضاء)املغرب)

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

 25 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

وناور)2018)تحت)رقم)655501.

261I

RAIHANA ET AYOUB GESTION 

BEN BOIS
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

RAIHANA ET AYOUB GESTION
اقامة)ا رب5ع)1)ا طابق)2)رقم)8)شارع)

ا غ1 ف)س5 ي)و1سف)بن)علي)،)
40000،)مراكش)املغرب

BEN BOIS)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ز يت)
بيزنس)س1 تر،)ز وة)مسلم،)تجزئة)
ب1كار،)ا طابق)3)ا شوة)14،)باب)
دكا ة)-)40000)مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

125709
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (09
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 BEN (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.BOIS
-أعمال) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا نجار5
قالخارج5ة) ا  اخل5ة) -ا زخرفة)

بالخشب..
ز يت) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
تجزئة) مسلم،) ز وة) س1 تر،) بيزنس)
باب) (،14 ا شوة) (3 ا طابق) ب1كار،)

دكا ة)-)40000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )جمال)ا  ون)ا زه5 ):)500 

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
ا س5 5)زينب)ا زه5 ):)500)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا زه5 ) ا  ون) جمال) ا س5 )

عن1ا ه)ا()اغلي)01)عمار5)ك)ا رق)39 
املحام5 )40000)مراكش)املغرب.

عن1ا ه)ا() ا زه5 ) زينب) ا س5 5)
39)املحام5 ) 01)عمار5)ك)ا رق) اغلي)

40000)مراكش)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() ا زه5 ) زينب) ا س5 5)
39)املحام5 ) 01)عمار5)ك)ا رق) اغلي)

40000)مراكش)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (24 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)5540.
262I

STE CONSEIL MAROC

ALLAOUI IMPORT
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

STE CONSEIL MAROC
 AV SIDI TALHA IMMEUBLE

 SOUNBOLA DAHABIA 2 EME
 ETAGE(N(8(TETOUAN(،(93000،

TETOUAN MAROC
ALLAOUI IMPORT)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ا  فذة)5 
مست1دع)رقم)53)منطوة)ا نشاط)
االقتصادي)ا فن5 ق)قاد) 5كرق)
املنطوة)الحر5)ا فن5 ق)ا فن5 ق)

93100)ا فن5 ق)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
31295

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 مارس) (22
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)

(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
.ALLAOUI IMPORT

غرض)ا شركة)بإوجاز):)استيراد)ق)
تخزين)ق)ت1زيع)ق)ب5ع)ق)إعاد5)تص ور)

املنس1جات)ق)منتجات)املالبس.
ا  فذة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ا نشاط) منطوة) (53 رقم) 5)مست1دع)
قاد) 5كرق) ا فن5 ق) االقتصادي)
ا فن5 ق) ا فن5 ق) الحر5) املنطوة)

93100)ا فن5 ق)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
(: املا ك) عب ) ا ذالقي) ا س5 )
درهم) (100 بو5مة) حصة) (1.000

 لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
املا ك) عب ) ا ذالقي) ا س5 )
عن1ا ه)ا()تجزئة)االمير5)ز وة) 5ل)رقم)

15 93100)ا فن5 ق)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
املا ك) عب ) ا ذالقي) ا س5 )
عن1ا ه)ا()تجزئة)االمير5)ز وة) 5ل)رقم)

15 93100)ا فن5 ق)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
مارس) (24 بتاريخ) بتط1ان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)902.
263I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

E.S SECURITE
إعالن)متذ د)ا ورارات

 BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE

حي)ا فتح)ساحة)ا ن5ل)رقم)60 
ا ذ15ن)،)70000،)ا ذ15ن)املغرب

E.S SECURITE)»شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 «
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)ا 1كا ة)1 
بل1ك)د)رقم)30)-)-)ا ذ15ن)املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
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.39407
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)14)شتنبر)2021
تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)

على) ونص) ا ذي) (:1 رقم) قرار)
عات) شركة) تاسيس) تورر) ماولي:)
ا شريك) عات) املح قد5) املسؤق 5ة)
بتاريخ) عرفي) عو ) بم1جب) ا 1ح5 )
االجتماعي:) ا نشاط) (،14/09/2021
رأسمال:) الخاصة.) الحراسة) انشطة)
 1000 إلى) قـسم) درهم) (100000,00

حصة)من)فـئـة)100,00)درهم
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ا سالمي) ا سا ك) ا 1ح5 :) ا شريك)

(SH158172(
بن )رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ا تس5ير)قا ت1ق5ع:)يذه ان)إلى)ا س5 :)
ا سا ك)ا سالمي))SH158172()مل 5)

غير)مح قد5
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
دجنبر) (14 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2021)تحت)رقم)3823.
264I

fiduciaire(belfisc

FRERES NABBACH ZEM
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

fiduciaire(belfisc
136)شارع)عين)ا ش5خ)،)25050،)

ابي)الجذ )املغرب
FRERES NABBACH ZEM)شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)07)ز وة)
املكرط)-)25350)قادي)زم)اململكة)

املغرب5ة.
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.151

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2022 مارس) (15 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
ا ذربي) باش) ()5( ا س5 ) تف1يت)
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (250

()5( ا س5 ) حصة) فائ 5) (1.000

مارس) (15 بتاريخ) الحبيب) باش)

.2022

ا صم ) عب ) ()5( ا س5 ) تف1يت)

من) اجتماع5ة) حصة) (250  باش)

ا س5 ) حصة) فائ 5) (1.000 أصل)

مارس) (15 بتاريخ) الحبيب) باش) ()5(

.2022

فاطمة) باش) ()5( ا س5 ) تف1يت)

أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (250

()5( ا س5 ) حصة) فائ 5) (1.000

مارس) (15 بتاريخ) الحبيب) باش)

.2022

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (

ماي) (19 بتاريخ) زم) ب1ادي) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)51/2022.

265I

fiduciaire(belfisc

FRERES NABBACH ZEM
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

fiduciaire(belfisc

136)شارع)عين)ا ش5خ)،)25050،)

ابي)الجذ )املغرب

FRERES NABBACH ZEM)شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)07)ز وة)

املكرط)-)25350)قادي)زم)اململكة)

املغرب5ة.

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.151

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)

تذ5ين) تم) (2022 مارس) (15 في) املؤرخ)

مسير)ج و ) لشركة)ا س5 )5() باش)

الحبيب)كمسير)قح5 

تبذا) وب1ل)استوا ة)املسير.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (19 بتاريخ) زم) ب1ادي) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)51/2022.

266I

TARRAS IMAD

 STE EDOUIHRI DE
TRAVAUX

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
تأسيس)شركة

TARRAS IMAD
 DOUAR(LAAZIB(ZOUMI(،

16200،(OUAZZANE(MAROC
 STE EDOUIHRI DE TRAVAUX
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)دقار)اسكار)
بني)كلة)-)16200)قزان)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

1951
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (18
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 STE (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.EDOUIHRI DE TRAVAUX
في) :)مواقل) بإوجاز) ا شركة) غرض)

االشغال)املختلفة.
دقار) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
اسكار)بني)كلة)-)16200)قزان)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 700 (: جمال) ا  قهري) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
 300 (: ا س5 )ا  قهري) 1ر)ا  ون)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() جمال) ا  قهري) ا س5 )
قزان) (16200 كلة) بني) اسكار) دقار)

املغرب.
ا  ون) ا  قهري) 1ر) ا س5 )
عن1ا ه)ا()دقار)اسكار)بني)كلة)16200 

قزان)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا  ون) ا  قهري) 1ر) ا س5 )
عن1ا ه)ا()دقار)اسكار)بني)كلة)16200 

قزان)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) ب1زان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)3498.
267I

BELCOMPTA

H.I.A TRAVAUX ET NEGOCE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

BELCOMPTA
رقم)4)بل1ك)ب)شارع)ا ن1ر)زقاغة)

ا ذل5ا)،)30000،)فاس)املغرب
 H.I.A TRAVAUX ET NEGOCE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)محل)رقم)
1)رقم)2)ز وة)3)حي)م5ك1)املرجة)-)

30000)فاس)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

72685
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (10
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 H.I.A (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.TRAVAUX ET NEGOCE
االعمال) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

املختلفة
تفاقض

مستلزمات)املكاتب)قا ص5ا ة.
عن1ان)املور)االجتماعي):)محل)رقم)
(- املرجة) م5ك1) حي) (3 ز وة) (2 رقم) (1

30000)فاس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
عصام) حم1ز) ا ف5اللي) ا س5 )
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درهم) (100 بو5مة) حصة) (350  :
 لحصة.

ا س5 )ا ف5اللي)حم1ز)اومن):)350 
حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

ا لط5ف) عب ) حم5 قش) ا س5 )
درهم) (100 بو5مة) حصة) (300  :

 لحصة.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عصام) حم1ز) ا ف5اللي) ا س5 )
رش ) ابن) تذاق 5ة) (17 ف5ال) عن1ا ه)ا()

عين)ا شوف)30000)فاس)املغرب.
اومن) حم1ز) ا ف5اللي) ا س5 )
رش ) ابن) تذاق 5ة) (17 ف5ال) عن1ا ه)ا()

عين)ا شوف)30000)فاس)املغرب.
ا لط5ف) عب ) حم5 قش) ا س5 )
عن1ا ه)ا()رقم)7)ا طابق)1)حي)زينب)1 

ا  كرات)30000)فاس)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عصام) حم1ز) ا ف5اللي) ا س5 )
رش ) ابن) تذاق 5ة) (17 ف5ال) عن1ا ه)ا()

عين)ا شوف)30000)فاس)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)26)ماي)2022 

تحت)رقم)2743.
268I

Centre(d’Affaire(et(d’Inspiration(LUKUSِ

TWO LARA
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

 Centre(d›Affaire(et(d›Inspirationِ
LUKUS

 Lot, Ismail Avenue Omar Ibn
 Abdelaziz N° 01 3ème étage
 Larache(،(92000،(LARACHE

MAROC
TWO LARA)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)

إسماع5ل)شارع)عمر)بن)عب ا ذزيز)
رقم)01)ا طابق)ا ثا ث)-)92000 

ا ذرائش)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
6855

 26 في) مؤرخ) حر) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل)
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 TWO (: اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها)

.LARA
جم5ع) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
ا 1جبات) إع اد) املطاعم،) أ 1اع)

املطب1خة)ا سريذة.
تجزئة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
عب ا ذزيز) بن) عمر) شارع) إسماع5ل)
 92000 (- ا ثا ث) ا طابق) (01 رقم)

ا ذرائش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 30.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 150 (: عصف1ر) حنان) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
 150 (: اسباعي) إومان) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 5)حنان)عصف1ر)عن1ا ه)ا()
ا نهضة) حي) ف55ل) عين) ز وة) (26

11000)سال)املغرب.
عن1ا ه)ا() اسباعي) إومان) ا س5 5)
اإل بذات) حي) (46 رقم) اسافن) تجزئة)

12000)تمار5)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 5)حنان)عصف1ر)عن1ا ه)ا()
ا نهضة) حي) ف55ل) عين) ز وة) (26

11000)سال)املغرب
عن1ا ه)ا() اسباعي) إومان) ا س5 5)
اإل بذات) حي) (46 رقم) اسافن) تجزئة)

12000)تمار5)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) با ذرائش) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)549/2022.
269I

Centre(d’Affaire(et(d’Inspiration(LUKUSِ

 POISSONS ORIENT
OCCIDENT

إعالن)متذ د)ا ورارات

 Centre(d›Affaire(et(d›Inspirationِ
LUKUS

 Lot, Ismail Avenue Omar Ibn
 Abdelaziz N° 01 3ème étage
 Larache(،(92000،(LARACHE

MAROC
 POISSONS ORIENT OCCIDENT

»شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5)
عات)ا شريك)ا 1ح5 «

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)تجزئة)
اسماع5ل)شارع)عمر)ابن)عب ا ذزيز)
رقم)1)ا طابق)3 - 92000)ا ذرائش)

املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.6182

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
املؤرخ)في)12)أبريل)2022

تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)
على) ونص) ا ذي) األقل:) رقم) قرار)
حصة) صالح) (100 تف1يت) ماولي:)
حصة) (60 ا زرقالي,) و1سف) ا سي5 )
 40 ق) كا ت) لس5 )عب ا سالم)غازي)

حصة)كا ت) لس5 )واسين)تاريف5ت
ونص) ا ذي) ا ثاني:) رقم) قرار)
ا وا 1ني) ا شكل) تح1يل) ماولي:) على)
املسؤق 5ة) عات) شركة) من)  لشركة)
املسؤق 5ة) عات) شركة) إلى) املح قد5)

املح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
قرار)رقم)ا ثا ت:)ا ذي)ونص)على)
عب ا سالم) ا س5 ) إسوا ة) ماولي:)
من) تاريف5ت) واسين) ا س5 ) ق) غازي)
قتذ5ين) كمسيرون) لشركة) منصبهم)
ا زرقالي)عن1ا ه)شارع) ا س5 )و1سف)
ا ذرائش) (220 رقم) امللكي) الجيش)
92000)املغرب)كمسير)ج و ) لشركة)
على) ونص) ا ذي) ا رابع:) رقم) قرار)
ماولي:)تح1يل)املور)اإلجتماعي) لشركة)
من)تجزئة)ا نصر)رقم)557)ا ذرائش)
ابن) عمر) شارع) اسماع5ل) تجزئة) إلى)

عب ا ذزيز)رقم)1)ا طابق)3
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
على) ونص) ا ذي) األقل:) رقم) بن )

ماولي:)ا شكل)ا وا 1ني) لشركة
على) ونص) ا ذي) ا ثاني:) رقم) بن )

ماولي:)تسم5ة)ا شركة
على) ونص) ا ذي) ا رابع:) رقم) بن )

ماولي:)املور)اإلجتماعي) لشركة
بن )رقم)ا سادس:)ا ذي)ونص)على)

ماولي:)الحصص)ا نو وة
على) ونص) ا ذي) ا سابع:) رقم) بن )

ماولي:)رأسمال)ا شركة
ا ثاني)عشر:)ا ذي)ونص) بن )رقم)

على)ماولي:)املسيرقن
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) با ذرائش) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)553.

270I

COLLECTIONS T

COLLECTION T
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

COLLECTIONS T
 ANGLE BD ZERKTOUNI ET BD
 MOHAMED BEN ABDELLAH
 IMM MARINA CENTER APPT

 47(،(20000،(CASABLANCA
MAROC

COLLECTION T)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)14)ز وة)
ا ه ه )-)20230)ا  ارا ب5ضاء)

املغرب.
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)-.
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تح1يل) تم) (2022 وناور) (07 في) املؤرخ)
الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)
 20230 (- ا ه ه ) ز وة) (14« من)
»41)شارع) إلى) املغرب«) ا  ارا ب5ضاء)
ا شوة) ا سابع) ا طابق) ا زرقط1ني)
ا  ارا ب5ضاء) (20500  -  37 رقم)

املغرب«.
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باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 09 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

مارس)2022)تحت)رقم)817019.
271I

FIDEREC

ROUGE MARRAKECH
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

FIDEREC
 LOT MAATALLAH 1655

 ASKEJOUR(،(40000،
MARRAKECH MAROC

ROUGE MARRAKECH)شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5)في)ط1ر)

ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)19درب)

الجامع)ا كبير)حي)ا سالم)-)40000 
مراكش)املغرب.

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.21225
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 مارس) (10 في) املؤرخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
مبلغ) (ROUGE MARRAKECH
قعن1ان) درهم) (105.000 رأسما ها)
الجامع) 19درب) اإلجتماعي) مورها)
مراكش) (40000 (- ا سالم) حي) ا كبير)
االصل) جم5ع) ب5ع) (: ل) املغرب) ت5جة)

ا تجاري.
ق)ح د)مور)ا تصف5ة)ب)19)درب)
 40000 (- ا سالم) حي) ا كبير) الجامع)

مراكش)املغرب.)
ق)عين:

 JEAN ا س5 )5()
ق) (NORBERTPIERRE PERES
 20 كلم) اطلس) فال) اقامة) عن1ا ه)ا()
40000)مراكش) اقريكة)غمات) طريق)

الح1ز)املغرب)كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)
طريق) (20 كلم) اطلس) فال) اقامة)

اقريكة)غمات)مراكش)الح1ز

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (09 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)135497.
272I

COLLECTIONS T

COLLECTION T
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تف1يت)حصص

COLLECTIONS T
 ANGLE BD ZERKTOUNI ET BD
 MOHAMED BEN ABDELLAH
 IMM MARINA CENTER APPT

 47(،(20000،(CASABLANCA
MAROC

COLLECTION T)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)14)ز وة)
ا ه ه )-)20000)ا ب5ضاء)املغرب.

تف1يت)حصص
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.109933
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2021 22) 1 بر) في) املؤرخ)

املصادقة)على):
ا ط5ب) ()5( ا س5 ) تف1يت)
اجتماع5ة) حصة) (1.000 ا  و1ري)
من)أصل)1.000)حصة) فائ 5)ا س5 )
)5()ابراه5م)اوت)علي)بتاريخ)22) 1 بر)

.2021
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
 09 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

مارس)2022)تحت)رقم)817019.
273I

AGS CONSEIL

AL HOSNA INVEST
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
رفع)رأسمال)ا شركة

AGS CONSEIL
 51BD RAHAL EL MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT.(N°8(،(20320،
CASABLANCA MAROC

AL HOSNA INVEST)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)22 
ز وة)املشتل)الرم5طاج)-)20000 

ا  ارا ب5ضاء)املغرب.
رفع)رأسمال)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.475367

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)

تم) (2022 أبريل) (26 في) املؤرخ)
بمبلغ) ا شركة) رأسمال) رفع)

أي) درهم«) (57.978.000« ق ره)

إلى) درهم«) (167.110.000« من)

(: طريق) عن) درهم«) (225.088.000«

تو وم)حصص) و وة)أق)ع5ن5ة.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

 26 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825476.

274I

AGS CONSEIL

AL ISLAH INVEST
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

رفع)رأسمال)ا شركة

AGS CONSEIL

 51BD RAHAL EL MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT.(N°8(،(20320،

CASABLANCA MAROC

AL ISLAH INVEST)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)525)شارع)

ا ف اء)-)20000)ا  ارا ب5ضاء)

املغرب.
رفع)رأسمال)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.475361

ا ذام) الجمع) بموت�سى)

أبريل) (26 في) املؤرخ) اإلستثنائي)

ا شركة) رأسمال) رفع) تم) (2022

درهم«) (57.978.000« ق ره) بمبلغ)

إلى) درهم«) (167.110.000« من) أي)

(: طريق) عن) درهم«) (225.088.000«

تو وم)حصص) و وة)أق)ع5ن5ة.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 26 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825477.
275I

AGS CONSEIL

AL MADAD INVEST
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
رفع)رأسمال)ا شركة

AGS CONSEIL
 51BD RAHAL EL MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT.(N°8(،(20320،
CASABLANCA MAROC

AL MADAD INVEST)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)106ز وة)

األقداوة)الف5ل5ت)-)20000 
ا  ارا ب5ضاء)املغرب.
رفع)رأسمال)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.475357

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تم) (2022 أبريل) (26 في) املؤرخ)
بمبلغ) ا شركة) رأسمال) رفع)
أي) درهم«) (57.978.000« ق ره)
إلى) درهم«) (167.110.000« من)
(: طريق) عن) درهم«) (225.088.000«

تو وم)حصص) و وة)أق)ع5ن5ة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 26 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825470.
276I

AGS CONSEIL

DIAA INVEST
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
رفع)رأسمال)ا شركة

AGS CONSEIL
 51BD RAHAL EL MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT.(N°8(،(20320،
CASABLANCA MAROC
DIAA INVEST)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
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ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)525)شارع)

ا ف اء)-)20000)ا  ارا ب5ضاء)
املغرب.

رفع)رأسمال)ا شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.475359
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تم) (2022 أبريل) (26 في) املؤرخ)
بمبلغ) ا شركة) رأسمال) رفع)
أي) درهم«) (8.655.200« ق ره)
إلى) درهم«) (28.742.000« من)
(: طريق) عن) درهم«) (37.397.200«

تو وم)حصص) و وة)أق)ع5ن5ة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 26 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825475.

277I

AGS CONSEIL

KHALAF HOLDING
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
رفع)رأسمال)ا شركة

AGS CONSEIL
 51BD RAHAL EL MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT.(N°8(،(20320،
CASABLANCA MAROC

KHALAF HOLDING)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)طريق)
110)شارع)ا شفشاقني)كم)11.5 

عين)ا سبع)-)20000)ا  ارا ب5ضاء)
املغرب.

رفع)رأسمال)ا شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.475351
ا شريك) قرار) بموت�سى)
 2022 أبريل) (26 في) املؤرخ) ا 1ح5 )
بمبلغ) ا شركة) رأسمال) رفع) تم)
أي) درهم«) (57.978.000« ق ره)
إلى) درهم«) (167.110.000« من)
(: طريق) عن) درهم«) (225.088.000«

تو وم)حصص) و وة)أق)ع5ن5ة.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 26 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825471.
278I

مكتب)الحسابات)ح)ل

STE ORIZONTALE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

مكتب)الحسابات)ح)ل
20)شارع)ا  اخلة)ا طابق)االقل)قرية)
الجماعة)،)20430،)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب
STE ORIZONTALE)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)61)محج)

ال ة)واق1ت)ا رقم)39)ا طابق)االقل)-)
20000)ا ب5ضاء)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
544159

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (11
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 STE (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ORIZONTALE
منذش) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

عواري).
عن1ان)املور)االجتماعي):)61)محج)
ال ة)واق1ت)ا رقم)39)ا طابق)االقل)-)

20000)ا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() ج1اد) الح5ط) ا س5 )
برش5 )26100)برش5 )املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (
قم1اطن)مسيري)ا شركة:

عن1ا ه)ا() ج1اد) الح5ط) ا س5 )
برش5 )26100)برش5 )املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 25 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825022.
279I

OPUS COMPTA

ENTREPRISE BAGHALI
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

OPUS COMPTA
 MANSOUR 3 RUE 51 N° 12
 BERNOUSSI(CASABLANCA،

20600،(CASABLANCA(MAROC
ENTREPRISE BAGHALI)شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5)في)ط1ر)

ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)مسير5)
2)ز وة)54)رقم)5)طابق)1)س5 ي)
عثمان)-)20000)ا ب5ضاء)املغرب.

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.205861
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 ماي) (12 في) املؤرخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
مبلغ) (ENTREPRISE BAGHALI
قعن1ان) درهم) (10.000 رأسما ها)
ز وة) (2 مسير5) اإلجتماعي) مورها)
(- عثمان) س5 ي) (1 طابق) (5 رقم) (54
(: ل) املغرب) ت5جة) ا ب5ضاء) (20000

إجماع)ا شركاء.
ق)ح د)مور)ا تصف5ة)ب)مسير5)2 
ز وة)54)رقم)5)طابق)1)س5 ي)عثمان)

- 20000)ا ب5ضاء)املغرب.)
ق)عين:

ق) ا باغالي) مصطفى) ا س5 )5()
رقم) (9 ز وة) ا نذ5م) تجزئة) عن1ا ه)ا()
ا ب5ضاء) (20000 ا غالم) اهل) (30

املغرب)كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (

املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 27 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825613.
280I

CONSEILS EVERNAGE

 PHARMACIE EL AMRI
MOHAMED

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM(JAWHARA(،(40000،
MARRAKECH maroc

 PHARMACIE EL AMRI
MOHAMED)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)دقار)اقالد)
ا شيب)ق5اد5)س5 ي)غا م)ا ذزقزية)

مراكش)-)40000)مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
125825

في) مؤرخ) حر) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (06
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
 PHARMACIE EL AMRI  :

.MOHAMED
:)ص5 الني) بإوجاز) غرض)ا شركة)

ب5ع)با توص5ط.
عن1ان)املور)االجتماعي):)دقار)اقالد)
ا ذزقزية) غا م) س5 ي) ق5اد5) ا شيب)

مراكش)-)40000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)
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ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: ا ذمري) محم ) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() ا ذمري) محم ) ا س5 )
اقعلي) لحسن) س5 ي) درب) (44 رقم)

باب)دكا ة)40000)مراكش)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() ا ذمري) محم ) ا س5 )
اقعلي) لحسن) س5 ي) درب) (44 رقم)

باب)دكا ة)40000)مراكش)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بمراكش)بتاريخ)-)تحت)رقم-.

281I

ف5كام5 

AHMED SOL
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

ف5كام5 
3،)شارع)ا 1ح 5)ا طابق)األقل)رقم)1 

،)93000،)تط1ان)املغرب
AHMED SOL)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ك وة)
بنهن5ة)قرب)طريق)ا س5ار)طريق)

الح1ز)جماعة)املال 5ين)-)93000 
تط1ان)املغرب.

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.27907
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تذ5ين) تم) (2022 ماي) (17 في) املؤرخ)
مسير)ج و ) لشركة)ا س5 )5()بن اقد)

عب ا سالم)كمسير)قح5 
تبذا) وب1ل)استوا ة)املسير.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) بتط1ان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1246.

282I

ف5كام5 

AHMED SOL
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تف1يت)حصص

ف5كام5 
3،)شارع)ا 1ح 5)ا طابق)األقل)رقم)1 

،)93000،)تط1ان)املغرب
AHMED SOL)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ك وة)
بنهن5ة)قرب)طريق)ا س5ار)طريق)

الح1ز)جماعة)املال 5ين)-)93000 
تط1ان)املغرب.
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.27907

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تمت) (2022 ماي) (17 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
ا غف1ر) عب ) ()5( ا س5 ) تف1يت)
احم5 5)3)حصة)اجتماع5ة)من)أصل)
خا  ) ()5( ا س5 ) حصة) فائ 5) (10

بن1 ة)بتاريخ)17)ماي)2022.
ا غف1ر) عب ) ()5( ا س5 ) تف1يت)
احم5 5)3)حصة)اجتماع5ة)من)أصل)
محم ) ()5( ا س5 ) حصة) فائ 5) (10

بن اقد)بتاريخ)17)ماي)2022.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
ماي) (25 بتاريخ) بتط1ان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1246.
283I

FIDUCIAIRE OUSSADDEN CONSEIL

 STE KHAYRATE EL
MOTAWASSITE

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
تأسيس)شركة

 FIDUCIAIRE OUSSADDEN
CONSEIL

 N°816 APPT N°3 1er ETAGE
 QUARTIER INDUSTIEL AL
 MASSAR(MARRAKECH(،

40000،(MARRAKECH(MAROC
 STE KHAYRATE EL

MOTAWASSITE)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شوة)3 

طابق)2)رقم)951)تجزئة)املسار)طريق)
اسفي)مراكش)-)40000)مراكش)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

124753
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (04
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 STE (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.KHAYRATE EL MOTAWASSITE
غرض)ا شركة)بإوجاز):)استيراد)ق)

تص ور
مواقل)في)ت بير)اال تاج)ا فالحي)

تاجر).
 3 شوة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
طابق)2)رقم)951)تجزئة)املسار)طريق)
مراكش) (40000 (- مراكش) اسفي)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

100.000,00)درهم،)موسم)كا تالي:
500)حصة) (: ا س5 )فؤاد)مذ ان)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
مهمل) على) مسفر) بطى) ا س5 )
 100 بو5مة) حصة) (500 (: الحبابي)

درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() مذ ان) فؤاد) ا س5 )
256)اقامة)ا فردقس)م)س)27)ا طابق)
ا سفلي)رقم)5)ا ب5ضاء)20000)ا  ار)

اب5ضاء)املغرب.
مهمل) على) مسفر) بطى) ا س5 )
قطر) (55 منطوة) عن1ا ه)ا() الحبابي)

93000)قطر)قطر.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

عن1ا ه)ا() مذ ان) فؤاد) ا س5 )
256)اقامة)ا فردقس)م)س)27)ا طابق)
ا سفلي)رقم)5)ا ب5ضاء)20000)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب)
مهمل) على) مسفر) بطى) ا س5 )
قطر) (55 منطوة) عن1ا ه)ا() الحبابي)

93000)قطر)قطر
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
أبريل) (20 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)134970.
284I

BELGAZI ALI

 SOCITE INDUSTRIELLE D
 EFFILOCHAGE DE FIBRES -

EFFILOCHE
إعالن)متذ د)ا ورارات

BELGAZI ALI
شارع)امير)م1الي)عب )هللا)رقم)33 
-)طبق)1)-)رقم)املكتب)16)طنجة،)

90000،)طنجة)املغرب
 SOCITE INDUSTRIELLE D
 EFFILOCHAGE DE FIBRES
EFFILOCHE -)»شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5«
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)منطوة)

ا صناع5ة)ا طريق)3 - 90000 
طنجة)املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.3915
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
اتخاع) تم) (2022 أبريل) (18 في) املؤرخ)

ا ورارات)ا تا 5ة:)
على) ونص) ا ذي) (:1 رقم) قرار)
االراثة) 1فا5) عو ) بموت�سى) (: ماولي:)
ب1 5ن ) محم ) ا س5 ) بشركة) شريك)
 3300 حصصه) ت1زيع) تم) ترجمان)
على)ا 1رثة.-)ا س5 )اواد)ترجمان)550 
حصة).)-)ا س5 5) رمين)بنمبارك)550 
حصة).)-)ا س5 5)ه ى)ترجمان)550 
حصة).)-)ا س5 5)جا ت)ا ين)ترجمان)

1650)حصة
قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ا س5 5) على) و1افق) ا ذام) الجمع) (:
ه ى) ا س5 5) ق) بنمبارك)  رمين)
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ترجمان)ق)ا س5 5)جا ت)ا ين)ترجمان)
كشركاء)ج د)في)ا شركة

قرار)رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
اواد) ا س5 ) بأن) وورر) ا ذام) الجمع)
ابضا ص) محم ) ا س5 ) ق) ترجمان)
مسيرون)مشاركين)مل 5)غير)مح د5.)-)

ت1ق5ع)مشترك) لمسيرون.
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
من) (16 ق) (13  -  7 ا فص1ل) تذ ول)

ا نظام)االءسل�سي
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)254166.

285I

FLASH ECONOMIE

PARQUET ITALIA
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

رفع)رأسمال)ا شركة

PARQUET ITALIA
باركي)إطا 5ا

ـ) املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
رأسما ها)100.000،00)درهم

الحرية) ز وة) (10 ا رئي�سي) مورها)
ا طابق)3)ا شوة)5«)ا  ار)ا ب5ضاء

ا ذام) الجمع) محضر) بم1جب)
تم) (17/05/2022 بتاريخ) اإلستثنائي)

تورير)ما)ولي؛
من) ا شركة) رأسمال) من) رفع)
درهم) (210.000 إلى) درهم) (100.000
الجاري) الحساب) من) بتذ1يض)

 لمساهمين
تذ ول)ا بن ون)6)ق)7)من)ا وا 1ن)

األسا�سي.
ا س5 )كاط1)ك5 ق)1050)سهم)

ا س5 5)ا ذربي) ادوة)1050)سهم)
بو5مة) سهم) (2100 مجم1عه) ما)

100)درهم) كل)سهم)
بتاريخ) ا وا 1ني) ا 1ضع) تم)
ا تجارية) باملحكمة) (26/05/2022
 825429 رقم) تحت) ا ب5ضاء) با  ار)

ا سجل)ا تجاري)رقم)400433.

286I

FLASH ECONOMIE

FIGEACAERO MAROC
إعالن)متذ د)ا ورارات

FIGEACAERO MAROC
مورها)االجتماعي:49)ز وة)جان)
ج1ريس,ك1تيي)ا  ار)ا ب5ضاء

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
328973

املؤرخ) ا ذام) الجمع) بموت�سى)
2022)قرر)ا شريك) 15)مارس) بتاريخ)

ا 1ح5 ) لشركة):
ا با غ) ا شركة) مال) رأس) -رفع)
إلى) موسمة) درهم) (40.000.000
درهم) (1.000 بو5مة) حصة) (40.000
بمبلغ) با كامل) م ف1عة)  لحصة)

175.000.000)درهم) 5صبح
طريق) عن) درهم) (215.000.000

استح اث
بو5مة) ج و 5) حصة) (175.000
1.000)درهم.)تص ر)كل)منها)على)ق م)
طريق) عن) با كامل)  فع)

ُ
قت (، املساقا5)

ا سائلة) املطا بات) مع) ا تذ1يض)
قاملستحوة)على)

ا شركة)؛
مبلغ) أن) على) ا تأك5 ) (-
مبلغ) (، درهم) (175.000.000
ا تذ1يض) طريق) عن) االشتراكات)
ا سائلة) املطا بات) مع) وت1افق) (،
كما) ا شركة) على) ا  فع) قاملستحوة)

ه1)مبين)
من) املذ ) الحسابات) كشف) في)
قبل)اإلدار5)قاملصادق)عل5ه)من)قبل)
أن) إلى) أوضا) قأشار) قا 1ني.) محاسب)
منتظم) بشكل) تتم) املال) رأس) زياد5)

قنهائي
بذ ) املال) رأس) تخف5ض) قرر) (-
 215.000.000 إلى) املال) رأس) زياد5)
حصة) (215.000 إلى) موسمة) درهم)
بمبلغ) اسم5ة) درهم) (1.000 بو5مة)

 155.000.000
درهم) 5صبح)60.000.000)درهم.
)وتم)إجراء)هذا)ا تخف5ض)،)ا ناجم)
عن)الخسائر)،)عن)طريق)تول5ل)ع د)
ا 1ح5 ) املساهم) قيالحظ) الحصص؛)
أ ه)بذ )هذا)ا تخف5ض)في)رأس)املال)

،)أصبح)وبلغ)اآلن)

60.000.000)درهم)،)أي)60.000 
حصة)بو5مة)1.000)درهم) كل)حصة
تذ ول)ا فص1ل)6)ق)7)من)ا نظام)

األسا�سي) لشركة
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 26 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825454.
287I

اتما 5ة)قداد

 SOCIETE AL AMANE
LOCATION DE VOITURE

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قفل)ا تصف5ة

اتما 5ة)قداد
 AV 79(79)شارع)محم )الخامس

 MED(V،(43000،(EL(KELAA
SRAGHNA)قلذة)ا سراغنة

 SOCIETE AL AMANE
LOCATION DE VOITURE)شركة)

عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي):)قاجهة)
املرس)رقم)6)ا طابق)ا ثاني)ا شوة)
رقم)4 - 43000)قلذة)ا سراغنة)

املغرب.
قفل)ا تصف5ة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
.3713

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تورر)حل) (2021 25)دجنبر) في) املؤرخ)
 SOCIETE AL AMANE LOCATION
DE VOITURE)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مبلغ) ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)
قعن1ان) درهم) (100.000 رأسما ها)
مورها)اإلجتماعي)قاجهة)املرس)رقم)6 
ا طابق)ا ثاني)ا شوة)رقم)4 - 43000 
املغرب) ت5جة) لم) ا سراغنة) قلذة)

 تمكن)من)ب اوة)ا شغل.
ق)عين:

ق) ا رافعي) فت5حة) ا س5 )5()
 813 رقم) ا ب1 يس) جنان) عن1ا ه)ا()
املغرب) ا سراغنة) قلذة) (43000

كمصفي))5() لشركة.
ق)ق )تم)انذواد)الجمذ5ة)الختام5ة)

قاجهة) قفي) (2021 دجنبر) (25 بتاريخ)
ا ثاني)ا شوة) ا طابق) (6 ا رقم) املرس)

4 - 43000)قلذة)ا سراغنة)املغرب.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
االبت ائ5ة)بولذة)ا سراغنة)بتاريخ)17 

ماي)2022)تحت)رقم)225/2022.
288I

اتما 5ة)قداد

 SOCIETE PELERINAGE
 MONDIAL POUR LA PAIX

ET L›ENVIRONNEMENT
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

اتما 5ة)قداد
 AV 79(79)شارع)محم )الخامس

 MED(V،(43000،(EL(KELAA
SRAGHNA)قلذة)ا سراغنة
 SOCIETE PELERINAGE

 MONDIAL POUR LA PAIX ET
L›ENVIRONNEMENT)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)بل1ك)
ا بهجة)رقم)123 - 43000)قلذة)

ا سراغنة)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
5191

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (15
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
 SOCIETE PELERINAGE  :
 MONDIAL POUR LA PAIX ET

.L’ENVIRONNEMENT
ا تس5ير) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

قاالستغالل)ا فالحي)ق)الخ مات).
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بل1ك) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
قلذة) (43000  -  123 رقم) ا بهجة)

ا سراغنة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
بهالقي) ا رزاق) عب ) ا س5 )
 123 رقم) ا بهجة) بل1ك) عن1ا ه)ا()

43000)قلذة)ا سراغنة)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
بهالقي) ا رزاق) عب ) ا س5 )
 123 رقم) ا بهجة) بل1ك) عن1ا ه)ا()

43000)قلذة)ا سراغنة)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
االبت ائ5ة)بولذة)ا سراغنة)بتاريخ)26 

أبريل)2022)تحت)رقم)189/2022.
289I

AFRICA AGRI-DISTRIBUTION

AFRICA AGRO-
DISTRIBUTION

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
تأسيس)شركة

AFRICA AGRI-DISTRIBUTION
14)ز وة)األشذري)شوة)4)أك ال)
 DOMIPRO،(10000،(Rabat

MAROC
 AFRICA AGRO-DISTRIBUTION

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)14)ز وة)

 DOMIPRO(األشذري)شوة)4)أك ال
10000)ا رباط)املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
159611

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 مارس) (23
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.AFRICA AGRO-DISTRIBUTION
تص ور) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
املنتجات) كل) قت1زيع) قاستيراد)
ا بحري) اوص5 ) قمنتجات) ا فالح5ة)
قا و5ام)بمختلف)املذامالت)ا تجارية.
14)ز وة) (: عن1ان)املور)االجتماعي)
 DOMIPRO(األشذري)شوة)4)أك ال

10000)ا رباط)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 500 (: ا صغير) املصطفى) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
حصة) (500 (: ب1علي) فؤاد) ا س5 )

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا صغير) املصطفى) ا س5 )
مجاط) اعمر) اوت) دقار) عن1ا ه)ا()

50000)مكناس)املغرب.
عن1ا ه)ا() ب1علي) فؤاد) ا س5 )
 44380 دقغ1ل) الجنرال) شارع) (92

ب1ر ي�سي)فرنسا.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا صغي) املصطفى) ا س5 )
مجاط) اعمر) اوت) دقار) عن1ا ه)ا()

50000)مكناس)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
أبريل) (22 بتاريخ) با رباط) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)-.
290I

سامك1)اقدوت)ش.م.م

التوليي اطوموبيل
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

سامك1)اقدوت)ش.م.م
23)شارع)الجيرق  )اقامة)2000 
سال 5م)B)ا طابق)4)رقم)12)،)
20500،)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
الت1 يي)اط1م1ب5ل)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)31)شارع)
اهل) 1غالم)س5 ي)م1من)-)20000 

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.367811

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2021 01) 1 بر) في) املؤرخ)

املصادقة)على):
عب ) مصطفى) ()5( ا س5 ) تف1يت)
من) اجتماع5ة) حصة) (200 الحم5 )
()5( ا س5 ) حصة) فائ 5) (200 أصل)
01) 1 بر) بتاريخ) مضل1م) عمار) علي)

.2021
عب ) باس5م) ()5( ا س5 ) تف1يت)
من) اجتماع5ة) حصة) (200 الحم5 )
()5( ا س5 ) حصة) فائ 5) (200 أصل)
01) 1 بر) بتاريخ) مضل1م) عمار) علي)

.2021
االمير) عب ) ()5( ا س5 ) تف1يت)
من) اجتماع5ة) حصة) (200 مضل1م)
()5( ا س5 ) حصة) فائ 5) (200 أصل)
01) 1 بر) بتاريخ) مضل1م) عمار) علي)

.2021
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
 03 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

دجنبر)2021)تحت)رقم)802994.
291I

سامك1)اقدوت)ش.م.م

التوليي اطوموبيل
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

سامك1)اقدوت)ش.م.م
 2000 اقامة) الجيرق  ) شارع) (23
(، (12 رقم) (4 ا طابق) (B سال 5م)

20500،)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
عات) شركة) اط1م1ب5ل) الت1 يي)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 
 31 اإلجتماعي) مورها) قعن1ان)
(- م1من) س5 ي) اهل) 1غالم) شارع)

20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب).
تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

ا تجاري) ا سجل) في) ا تو55 ) رقم)

.367811
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تذ5ين) تم) (2021 01) 1 بر) في) املؤرخ)
ا س5 )5() ج و ) لشركة) مسير)

مضل1م)علي)عمار)كمسير)قح5 
تبذا) وب1ل)استوا ة)املسير.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 03 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

دجنبر)2021)تحت)رقم)802994.
292I

سامك1)اقدوت)ش.م.م

التوليي اطوموبيل
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تح1يل)ا شكل)ا وا 1ني) لشركة

سامك1)اقدوت)ش.م.م
23)شارع)الجيرق  )اقامة)2000 
سال 5م)B)ا طابق)4)رقم)12)،)
20500،)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
الت1 يي)اط1م1ب5ل)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
ق)عن1ان)مورها)االجتماعي)31)شارع)
اهل) 1غالم)س5 ي)م1من)-)20000 

ا  ار)ا ب5ضاء).
تح1يل)ا شكل)ا وا 1ني) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.367811
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تح1يل) تم) (2021 01) 1 بر) في) املؤرخ)
ا وا 1ني) لشركة)من)»شركة) ا شكل)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5«)إلى)»شركة)
عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 «.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 03 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

دجنبر)2021)تحت)رقم)802994.
293I

FIDUCIAIRE BENSAID SARL

ASM CLEAN
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

FIDUCIAIRE BENSAID SARL
تجزئة)راحة)ا بال)عمار5)11س)شارع)
قاد)تانس5فت)،)11000،)سال)املغرب
ASM CLEAN)شركة)عات)املسؤق 5ة)
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املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)شماع1)

رقم)235 - 11160)سال)املغرب.
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.28133
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
2022)تم)تح1يل) 21)مارس) في) املؤرخ)
من) الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)
 11160  -  235 رقم) شماع1) »حي)
رقم) شماع1) »حي) إلى) املغرب«) سال)
سال) (11160 (- ا ون5طر5) طريق) (249

املغرب«.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
االبت ائ5ة)بسال)بتاريخ)26)ماي)2022 

تحت)رقم)38954.
294I

FIDUCIAIRE BENSAID SARL

VALDI DIVACE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

FIDUCIAIRE BENSAID SARL
تجزئة)راحة)ا بال)عمار5)11س)شارع)
قاد)تانس5فت)،)11000،)سال)املغرب

VALDI DIVACE)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)طريق)
ا ون5طر5)تجزئة)سذ5 )حجي,إقامة)
م5م1ز5)عمار5)ه)رقم)24 - 11160 

سال)املغرب.
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.16403

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2021 غشت) (16 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
ع1في) رش5 ) ()5( ا س5 ) تف1يت)
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (1.333
()5( ا س5 ) حصة) فائ 5) (2.000
غشت) (16 بتاريخ) ب1قتار) فاطمة)

.2021
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
االبت ائ5ة)بسال)بتاريخ)25)ماي)2022 

تحت)رقم)38941.
295I

أفاك)أقدوت

VIVA IMPORT SARL AU
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

أفاك)أقدوت
2)ساحة)ا ك1يت)رقم)12)ـ)،)90000،)

طنجة)املغرب
VIVA IMPORT SARL AU)شركة)

عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)2)ساحة)
ا ك1يت)ا طابق)ا ثاني)رقم)12 - 

90000)طنجة)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
127557

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (01
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 VIVA (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.IMPORT SARL AU
-)استيراد) (: بإوجاز) غرض)ا شركة)

قتص ور)املالبس
املمتلكات) قتص ور) استيراد) (-

املنو1 ة
-)استيراد)قتص ور)االجهز5)املنز 5ة
خ15ل) قتص ور) استيراد) (-

قمستلزماتها
ا س5ارات) قتص ور) استيراد) (-
قا و1ارب) ا س5ارات) غ5ار) ققطع)

قا زالجات)ا نفاثة
األقمشة) قتص ور) استيراد) (-

قا غزقل)قاملالبس
-)االستيراد)قا تص ور)بشكل)عام

-) ول)ا بضائع
-)ا تط1ير)ا ذواري

ا  ق 5ة)بجم5ع)أشكا ها) ا تجار5) (-
ا تمث5ل) (، ا تص ور) (، االستيراد) (،

(، ا ذب1ر) (، ا سمسر5) (، اإلرسا 5ة) (،
باألصا ة) (، ا ترقيج) (، ا ب5ع) (، ا شراء)
(، ا غير) عن) قبا ن5ابة) عن) فسها)
قاألش5اء) قاملنتجات) امل1اد) لجم5ع)
شبه) أق) املصنذة) الخام) قامل1اد)

املصنذة)؛
براءات) جم5ع) قح5از5) أخذ) (-
قا ذمل5ات) قا تراخ5ص) االختراع)
في) تن رج) ا تي) ا تجارية) قا ذالمات)
غرض)ا شركة)أق)استغال ها)أق) ولها)
جم5ع) قكذ ك) ول) مساهمتها) أق)

تراخ5ص)ا تشغ5ل) 5ابة)عنها)؛
-)إنشاء)أق)ح5از5)أق)تشغ5ل)مباشر)
أق)غير)مباشر)أق)تأجير)أق)إدار5)أق)تأجير)
ومكن) مباني) أق) فرقع) أق) عمل) أي)
األشكال) من) شكل) بأي) استخ امها)

ألي)من)األغراض)املذك1ر5)أعاله.
عن1ان)املور)االجتماعي):)2)ساحة)
 -  12 رقم) ا ثاني) ا طابق) ا ك1يت)

90000)طنجة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: الجذبق) وحيى) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() الجذبق) وحيى) ا س5 )
ب1با ة) تش5كاف5ال) تجزئة) (74 رقم)

90000)طنجة)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() الجذبق) وحيى) ا س5 )
ب1با ة) تش5كاف5ال) تجزئة) (74 رقم)

90000)طنجة)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)254069.
296I

رمزي) الستشارات

HAMZA CONSTRUCTIONS
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

رمزي) الستشارات

شارع)24) 1 بر)عمار5)حم ي)ق  )

ا رش5 )ا طابق)رقم)01)شوة)رقم)01 

ا ذ15ن)،)70000،)ا ذ15ن)املغرب

 HAMZA CONSTRUCTIONS

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)م ونة)25 
مارس)رقم)1629)بل1ك)ن)ا ذ15ن)

ا ذ15ن)70000)ا ذ15ن)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

40227

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 وناور) (21

مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:

عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)

(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.HAMZA CONSTRUCTIONS

شركة) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

متن1عة) أعمال) (، ا ذامة) األشغال)

ا ذامة) املباني) جم5ع) تشي5 ) (،

قاملزقد5.....

م ونة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
25)مارس)رقم)1629)بل1ك)ن)ا ذ15ن)

ا ذ15ن)70000)ا ذ15ن)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

ا س5 )حمز5)ح وفة)عن1ا ه)ا()حي)

عين)ت1زق ت)اسا)81010)اسا)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

ا س5 )حمز5)ح وفة)عن1ا ه)ا()حي)

عين)ت1زق ت)اسا)81010)اسا)املغرب
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باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
وناور) (21 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)341/2022.
297I

االستشارات)قالخ مات)ا ذهب5ة

ALUBASS
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

االستشارات)قالخ مات)ا ذهب5ة
عمار5)ا3)رقم)1)مكرر)بستان)2 

قيسالن)مكناس)،)50000،)مكناس)
املغرب

ALUBASS)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

 p-281 rdc(قعن1ان)مورها)اإلجتماعي
 lot riad al omrane tr3 50045 -

50045)مكناس)املغرب.
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.55183
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
2022)تم)تح1يل) 08)مارس) في) املؤرخ)
من) الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)
 p-281 rdc lot riad al omrane tr3«
50045 - 50045)مكناس)املغرب«)إلى)
 riad ouislane 01 n681 ouislane«
meknes - 50045)مكناس)املغرب«.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
أبريل) (27 بتاريخ) بمكناس) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)1631.
298I

NA CONSEIL

K.D.C IMMO
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

NA CONSEIL
 marrakeh(marrakeh،(40000،

marrakech MAROC
K.D.C IMMO)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)طريق)

تاركة)اقامة)خا  )رقم)10)شارع)4)د)
م)م)ا طابق)ا تاني)مراكش)مراكش)

40000)مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

125751
في) مؤرخ) م1ثق) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (10
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 K.D.C(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

.IMMO
االنذاش) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا ذواري.
طريق) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
4)د) 10)شارع) اقامة)خا  )رقم) تاركة)
مراكش) مراكش) ا تاني) ا طابق) م) م)

40000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
340)حصة) (: كامل) اقالدج) ا س5 )

بو5مة)100)درهم) لحصة).
ا س5 )إوف5ك)دوجان):)330)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
ب5ير) كالقد) ك1اترقت�سي) ا س5 )
درهم) (100 بو5مة) حصة) (330  :

 لحصة.
بو5مة) (340 (: كامل) اقالدج) ا س5 )

100)درهم.
ا س5 )إوف5ك)دوجان):)330)بو5مة)

100)درهم.
(: ب5ير) كالقد) ك1اترقت�سي) ا س5 )

330)بو5مة)100)درهم.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() كامل) اقالدج) ا س5 )

فرنسا)78360)م1 تس1ن)فرنسا.
عن1ا ه)ا() دوجان) إوف5ك) ا س5 )

فرنسا)86340)باريس)فرنسا.
ب5ير) كالقد) ك1اترقت�سي) ا س5 )
باريس) (75016 فرنسا) عن1ا ه)ا()

فرنسا.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (
قم1اطن)مسيري)ا شركة:

عن1ا ه)ا() كامل) اقالدج) ا س5 )
فرنسا)78360)م1 تس1ن)فرنسا

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (24 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136054.
299I

)مكتـــب)حسابــات)أكادورفسك)ش.)م.)م

EUROMEDITECH
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
رفع)رأسمال)ا شركة

مكتـــب)حسابــات)أكادورفسك)ش.)
م.)م

بل1ك)C)رقم)215)حي)أساكا)تك1ين)
أكادور)،)80652،)أكادور)املغرب
EUROMEDITECH)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ز وة)950 

رقم)20)تراست)ا زكان)-)80000 
ا زكان)املغرب).

رفع)رأسمال)ا شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.19661
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تم) (2020 أكت1بر) (19 في) املؤرخ)
ق ره) بمبلغ) ا شركة) رأسمال) رفع)
»400.000)درهم«)أي)من)»100.000 
عن) درهم«) (500.000« إلى) درهم«)
أق) حصص) و وة) تو وم) (: طريق)

ع5ن5ة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
أكت1بر) (23 بتاريخ) با زكان) االبت ائ5ة)

2020)تحت)رقم)1581.
300I

CANOCAF SARL

HABDIS
إعالن)متذ د)ا ورارات

CANOCAF SARL
شارع)الجيش)امللكي)ز وة)الخنساء)

رقم)7)ا طابق)ا ثاني)رقم)03 
 NADOR(،62000(،ا ناظ1ر

MAROC
HABDIS)»شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 «

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)حي)براقة)
-)-)ا ناظ1ر)املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.20171
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)18)مارس)2022
تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)

قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
الحـصص) تفـ1يت) على) املصادقة)
مارس) (18 بتاريخ) املورر5) االجتمـاعـ5ة)
من) حف5ظ،) أزقار) ا س5 ) بين) (2022
جهة،)ق)ا س5 )أمزيان)عب )االاله)من)

جهة)أخرى.
قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة
على) ونص) ا ذي) (:3 رقم) قرار)
ماولي:)تـغـ5ير)ا شكل)ا وـا 1ني) لشركة)
مسـؤق 5ة) عات) شركة)  تصبح)
املصادقة) ق) قح5 ) مح قد5) شريك)
الج و ) األسـا�سي) ا وا 1ن) على)

 لشركة
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
على) ونص) ا ذي) (:7 ق) (6 رقم) بن )
االاله) عب ) أمزيان) ا س5 ) ماولي:)

)1000)حصة)اجتماع5ة()
على) ونص) ا ذي) (:14 رقم) بن )
ماولي:)تذ5ين)ا س5 )أمزيان)عب )االاله)

كمسير)قح5 ) لشركة)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (09 بتاريخ) با ناض1ر) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)698.
301I

CANOCAF SARL

AUTO ECOLE SELOUANE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

CANOCAF SARL
شارع)الجيش)امللكي)ز وة)الخنساء)

رقم)7)ا طابق)ا ثاني)رقم)03 
 NADOR(،62000(،ا ناظ1ر
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MAROC
AUTO ECOLE SELOUANE)شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5)في)ط1ر)
ا تصف5ة(

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)
ا سذاد5)رقم)818)سل1ان)-)62702 

ا ناظ1ر)املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.14143

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2021 16) 1 بر) في) املؤرخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
مبلغ) (AUTO ECOLE SELOUANE
قعن1ان) درهم) (100.000 رأسما ها)
رقم) ا سذاد5) حي) اإلجتماعي) مورها)
818)سل1ان)-)62702)ا ناظ1ر)املغرب)

 ت5جة)ل):)-)نهاوة)نشاط)ا شركة).
حي) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
 62702 (- 818)سل1ان) رقم) ا سذاد5)

ا ناظ1ر)املغرب.)
ق)عين:

ق) ازراغ5 ) جمال) ا س5 )5()
ا ناظ1ر) (62000 ا ناظ1ر) عن1ا ه)ا()

املغرب)كمصفي))5() لشركة.
قعن )اإلقتضاء)الح قد)املفرقضة)
محل) املخ1 ة) هم) ا صالح5ات) على)
ق) ا ذو1د) تبل5غ) محل) ق) املخابر5)

ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)-
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
أبريل) (11 بتاريخ) با ناض1ر) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)572.
302I

CANOCAF SARL

AUTO ECOLE SELOUANE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قفل)ا تصف5ة

CANOCAF SARL
شارع)الجيش)امللكي)ز وة)الخنساء)

رقم)7)ا طابق)ا ثاني)رقم)03 
 NADOR(،62000(،ا ناظ1ر

MAROC
AUTO ECOLE SELOUANE)شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي):)حي)

ا سذاد5)رقم)818)سل1ان)-)62702 
ا ناظ1ر)املغرب).
قفل)ا تصف5ة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
.14143

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2021 16) 1 بر) في) املؤرخ)
AUTO ECOLE SELOUANE)شركة)
مبلغ) املح قد5) املسؤق 5ة) عات)
قعن1ان) درهم) (100.000 رأسما ها)
رقم) ا سذاد5) حي) اإلجتماعي) مورها)
818)سل1ان)-)62702)ا ناظ1ر)املغرب)

 ت5جة)ل-)نهاوة)نشاط)ا شركة).
ق)عين:

ق) ازراغ5 ) جمال) ا س5 )5()
ا ناظ1ر) (62000 ا ناظ1ر) عن1ا ه)ا()

املغرب)كمصفي))5() لشركة.
ق)ق )تم)انذواد)الجمذ5ة)الختام5ة)
حي) قفي) (2021 19) 1 بر) بتاريخ)
 62702 (- 818)سل1ان) رقم) ا سذاد5)

ا ناظ1ر)املغرب.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
أبريل) (11 بتاريخ) با ناض1ر) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)573.
303I

ائتما 5ة)ب1عرفة

STE HAMDRIP AGRIS
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

ائتما 5ة)ب1عرفة
رقم49)ز وة)ا  ار)ا ب5ضاء)ب1عرفة)
ب1عرفة،)61200،)ب1عرفة)املغرب

STE HAMDRIP AGRIS)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)
أساكا)رقم)56)ب1عرفة)-)61200 

ب1عرفة)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

1073
 26 في) مؤرخ) حر) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل)
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:

عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)

 STE (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.HAMDRIP AGRIS

مواقل) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

إدار5)ا ذمل5ات)ا تجارية)أق)ا صناع5ة)

أق) امل  5ة) ا زراع5ة) لخ مات) أق)

ا ذسكرية-ابناء)قاشغال)اخرى.

تجزئة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)

 61200 (- ب1عرفة) (56 رقم) أساكا)

ب1عرفة)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 10.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

34)حصة) (: ب1رزمة) احم ) ا س5 )

بو5مة)100)درهم) لحصة).

حصة) (33 (: عز5) م5م1ن) ا س5 )

بو5مة)100)درهم) لحصة).

33)حصة) (: بلغا 5ة)هشام) ا س5 )

بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() ب1رزمة) احم ) ا س5 )

دقار)قالد)عب )ا كريم)بني)ك5ل)61200 

ب1عرفة)املغرب.

عن1ا ه)ا() عز5) م5م1ن) ا س5 )

ب1عرفة) (61200 ا ط1بة) تجزئة) (340

املغرب.

عن1ا ه)ا() هشام) بلغا 5ة) ا س5 )
تجزئة) جبل) كالخ) ز وة) (23 رقم)

ا رحمة)61200)ب1عرفة)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

عن1ا ه)ا() ب1رزمة) احم ) ا س5 )

دقار)قالد)عب )ا كريم)بني)ك5ل)61200 

ب1عرفة)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (20 بتاريخ) بفج5ج) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)60/2022.

304I

AOUSSERD ENGINEERING SNC

SOSI.DIM
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

AOUSSERD ENGINEERING SNC
 massira3, av abderrahim

 bouabid(n°91-(،(73000،(Dakhla
maroc

SOSI.DIM)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)

املسج )ز وة)ا ون ول)ا رقم)43 
ا  اخلة)-)73000)ا  اخلة)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
17885

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2021 مارس) (23
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
SOSI. (: اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها)

. DIM
اشغال) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

الحراسة).
حي) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 43 ا رقم) ا ون ول) ز وة) املسج )

ا  اخلة)-)73000)ا  اخلة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )س5 )احم )ميشان):)1.000 

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ميشان) احم ) س5 ) ا س5 )
عن1ا ه)ا()حي)املسج )شارع)ق  )ا ب1ن)

رقم)34 73000)ا  اخلة)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (
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قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ميشان) احم ) س5 ) ا س5 )
عن1ا ه)ا()حي)املسج )شارع)ق  )ا ب1ن)

رقم)34 73000)ا  اخلة)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 09 بتاريخ) ا  هب) ب1ادي) االبت ائ5ة)

أبريل)2021)تحت)رقم)580/2021.
305I

MH CONSEIL

TRANS RHINOCEROS
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

MH CONSEIL
 LOT VIADICCI RES RANIA IMM

 F(1ER(ETG(AIN(HARROUDA،
28630،(mohammedia(MAROC
TRANS RHINOCEROS)شركة)

عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)
ف5ادي�سي)اقامة)را 5ا)عمار5)ف)
ا طابق)1)رقم)2)عين)حرقد5)

محم وة)-)20630)املحم وة)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
30119

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 فبراور) (16
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 TRANS(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

. RHINOCEROS
:) ول) بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا بضائع) 5ابة)عن)اآلخرين.
تجزئة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ف) عمار5) را 5ا) اقامة) ف5ادي�سي)
ا طابق)1)رقم)2)عين)حرقد5)محم وة)

- 20630)املحم وة)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)
درهم،)موسم)كا تالي:

ا س5 )عزيز)ح1ري):)1.000)حصة)
بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() ح1ري) عزيز) ا س5 )
املحم وة) ا شالالت) (1 ا براهمة) دقار)

28810)املحم وة)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() ح1ري) عزيز) ا س5 )
املحم وة) ا شالالت) (1 ا براهمة) دقار)

28810)املحم وة)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
االبت ائ5ة)باملحم وة)بتاريخ)10)مارس)

2022)تحت)رقم)515.
306I

STE HAMMOUJ ET CONSORTS SARL

AD QUEST
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

 STE HAMMOUJ ET CONSORTS
SARL

 168ave mohammed diouri
 n°5(kenitra(،(14000،(kenitra

MAROC
AD QUEST)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)23)شارع)

ا 1ال)عمار5)فل1ري)11)مكتب)رقم)4 
م5م1زا)ا ون5طر5)-)14000)ا ون5طر5)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

65435
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 فبراور) (14
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 AD (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.QUEST
غرض)ا شركة)بإوجاز):)-)إعالن
-)ب5ع)املنتجات)قامل1اد)اإلعال 5ة

-)تجار5
-)تو وم)الخ مة.

عن1ان)املور)االجتماعي):)23)شارع)
ا 1ال)عمار5)فل1ري)11)مكتب)رقم)4 
ا ون5طر5) (14000 (- ا ون5طر5) م5م1زا)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )ا تم5مي)امج ):)600)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
ا س5 )رافوي)اشرف):)300)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
ا س5 )ا تم5مي)فرات):)100)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() فرات) ا تم5مي) ا س5 )
رينجزت5 سغاتان)3)إل)جي)1102 164 
 110216448 ا س1ي ) كيستا) (48

كيستا)ا س1ي .
عن1ا ه)ا() اشرف) رافوي) ا س5 )
ا ون5طر5) بريكة) تجزئة) (93 رقم)

14000)ا ون5طر5)املغرب.
عن1ا ه)ا() امج ) ا تم5مي) ا س5 )
 1102 جي) إل) (3 رينجزت5 سغاتان)
ا س1ي ) ست1كه1 م) كيستا) (48  164
ست1كه1 م) كيستا) (110216448

ا س1ي .
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() امج ) ا تم5مي) ا س5 )
 1102 جي) إل) (3 رينجزت5 سغاتان)
ا س1ي ) ست1كه1 م) كيستا) (48  164
ست1كه1 م) كيستا) (110216448

ا س1ي 
عن1ا ه)ا() اشرف) رافوي) ا س5 )
ا ون5طر5) بريكة) تجزئة) (93 رقم)

14000)ا ون5طر5)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) با ون5طر5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)2138.
307I

BELGAZI ALI

 SOLINGE
ASSAINISSEMENT

إعالن)متذ د)ا ورارات

BELGAZI ALI
شارع)امير)م1الي)عب )هللا)رقم)33 
-)طبق)1)-)رقم)املكتب)16)طنجة،)

90000،)طنجة)املغرب
 SOLINGE ASSAINISSEMENT
»شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5«
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)املنظر)

الجم5ل)-ز وة)101)رقم)37 - 90000 
طنجة)املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.29711
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)18)أبريل)2022
تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)

على) ونص) ا ذي) (:1 رقم) قرار)
االراثة) 1فا5) عو ) بموت�سى) ماولي:)
ب1 5ن ) محم ) ا س5 ) بشركة) شريك)
على) (50 حصصه) ت1زيع) تم) ترجمان)
ا 1رثة.-)ا س5 )اواد)ترجمان)8)حصة)
حصة) (8 بنمبارك) ا س5 5) رمين) (- (.
حصة) (8 ترجمان) ه ى) ا س5 5) (- (.
 26 ترجمان) ا ين) جا ت) ا س5 5) (- (.

حصة.
قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
اواد) ا س5 ) على) و1افق) ا ذام) الجمع)
بنمبارك) ا س5 5) رمين) ق) ترجمان)
ا س5 5) ق) ترجمان) ه ى) ا س5 5) ق)
في) ا ين)ترجمان)كشركاء)ج د) جا ت)

ا شركة.
قرار)رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ا س5 )محم ) بأن) وورر) ا ذام) الجمع)
غير) مل 5) ا 1ح5 ) املسير) ابضا ص)

مح د5.)-)ت1ق5ع) لمسير).
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
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تذ ول)ا فص1ل)7)ق)13)ق)16) لنظام)
االسا�سي.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (27 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)254165.
308I

FLASH ECONOMIE

SOGESOFT
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales(28(،(20000،
CASABLANCA MAROC

SOGESOFT)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)اقامة)بيرل)
قج 5)عمار5)10)رقم)33 - 60000 

قج 5)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
39381

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (18
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.SOGESOFT
هن سة) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا برمج5ات)ق ظم)املذل1مات..
اقامة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 -  33 رقم) (10 عمار5) قج 5) بيرل)

60000)قج 5)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: عطة) بن) محم ) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() بن)عطة) محم ) ا س5 )

 1 رقم) تجزئة) ذلج) ب1قنادل) طريق)

60000)قج 5)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

عن1ا ه)ا() بن)عطة) محم ) ا س5 )

 1 رقم) تجزئة) ذلج) ب1قنادل) طريق)

60000)قج 5)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ا تجارية)ب1ج 5)بتاريخ)18)ماي)2022 

تحت)رقم)1546.

309I

FIDUBAC SARL

FRUTAS DE ORO
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
ت1س5ع)نشاط)ا شركة)

FIDUBAC SARL

162مكرر)شارع)و1سف)ابن)تاشفين)

 NADOR،(ا شوة)رقم)11)ا ناض1ر

62000،(nador(maroc

FRUTAS DE ORO)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)االجتماعي)باري1)

تشين1)بني)ا صار)ا ناظ1ر)-)62000 

ا ناظ1ر)املغرب.

ت1س5ع)نشاط)ا شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.14223

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)

املؤرخ)في)17)ماي)2022)تمت)إضافة)

ا شركة) نشاط) إلى) ا تا 5ة) األنشطة)

الحالي):

ا ف1اكه) قتص ور) استيراد)

قالخضرقات.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (

ماي) (27 بتاريخ) با ناض1ر) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)841.

310I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

MCS CONSEIL
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
حل)شركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM
 F N106, AV ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA
 PALMERAIE(IMM(F(N106،

40000،(MARRAKECH(MAROC
MCS CONSEIL)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 )في)ط1ر)ا تصف5ة(

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شوة)أ2 
إقامة)االزهرتوس5م)املنزه)عمل5ة)

ا ذمران)باب)إغلي)40020)مراكش)-)
40020)مراكش)املغرب.

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.84229
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
حل) تورر) (2022 مارس) (31 في) املؤرخ)
عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)
 MCS CONSEIL ا 1ح5 ) ا شريك)
مبلغ)رأسما ها)10.000)درهم)قعن1ان)
إقامة) أ2) شوة) اإلجتماعي) مورها)
ا ذمران) عمل5ة) املنزه) االزهرتوس5م)
 40020 (- مراكش) (40020 إغلي) باب)
قرار) (: ل) املغرب) ت5جة) مراكش)

ا شريك)ا 1ح5 .
شوة) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
عمل5ة) املنزه) االزهرتوس5م) إقامة) أ2)
(- 40020)مراكش) ا ذمران)باب)إغلي)

40020)مراكش)املغرب.)
ق)عين:

ق) ب5جن1ل) إم5لي) ا س5 )5()
عن1ا ه)ا()باب)إغلي)ف5ال)رقم)8)عمل5ة)
 40020 مراكش) (40020 مسكل5ل)
مراكش)املغرب)كمصفي))5() لشركة.

)قعن )اإلقتضاء)الح قد)املفرقضة)
محل) املخ1 ة) هم) ا صالح5ات) على)
ق) ا ذو1د) تبل5غ) محل) ق) املخابر5)

ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (04 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)4797.

311I

NADEK CONSULTING

CAFETERIA EL MAIN
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
حل)شركة

NADEK CONSULTING

 WILAYA CENTER RES SALIM

 10(BUR(8(،(93000،(TETOUAN

MAROC

CAFETERIA EL MAIN)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 )في)ط1ر)ا تصف5ة(

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)ازرق)
رقم)1)قيسارية)باسم)هللا)رقم)17 - 

93000)تط1ان)املغرب.

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.26721

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)

حل) تورر) (2022 ماي) (18 في) املؤرخ)

عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)

 CAFETERIA EL ا 1ح5 ) ا شريك)

MAIN)مبلغ)رأسما ها)90.000)درهم)

ازرق) قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)
 17 رقم) هللا) باسم) قيسارية) (1 رقم)

(: ل) املغرب) ت5جة) تط1ان) (93000  -

ع م)ا طالق)نشاط)ا شركة.

ق)ح د)مور)ا تصف5ة)ب)شارع)ازرق)
 -  17 رقم) باسم)هللا) قيسارية) (1 رقم)

93000)تط1ان)املغرب.)

ق)عين:

ق) املين) ا ذزيز) عب ) ا س5 )5()

 2 ا ن5ل) شارع) ا ولذة) حي) عن1ا ه)ا()

()5( املغرب)كمصفي) املض5ق) (93000

 لشركة.

)قعن )اإلقتضاء)الح قد)املفرقضة)

محل) املخ1 ة) هم) ا صالح5ات) على)

ق) ا ذو1د) تبل5غ) محل) ق) املخابر5)

ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)



ع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022)الجريدة الرسمية   10554

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (23 بتاريخ) بتط1ان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1236.
312I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

FLOMM
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE JURICO, SARL
-04)ز وة)جبل)طارق،)إقامة)جبل)

طارق،)ا طابق)ا رابع)رقم)9)،)
90000،)طنجة)املغرب

FLOMM)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تواطع)
شارع)الحسن)األقل)ق)ز وة)ا كشاف)
اقامة) جا5)ا شوة)9)مكتب)5)رقم)

6/5 - 90000)طنجة)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
125815

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 مارس) (15
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.FLOMM
صناعة) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
االثاث)ق)املفرقشات)-)ا ل1جيست5ك)-)

تص ور)ق)استيراد.
تواطع) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ا كشاف) شارع)الحسن)األقل)ق)ز وة)
رقم) (5 مكتب) (9 ا شوة) اقامة) جا5)

5/6 - 90000)طنجة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

 1.000 (: تبك1رت) رض1ان) ا س5 )
حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() تبك1رت) رض1ان) ا س5 )
االقح1ان) شارع) 02) رجس) ا برا ص)

رقم)36 90000)طنجة)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() تبك1رت) رض1ان) ا س5 )
االقح1ان) شارع) 02) رجس) ا برا ص)

رقم)36 90000)طنجة)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
مارس) (24 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)252277.
313I

CONCILIUM EXPERTISE

BNC INVEST
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

CONCILIUM EXPERTISE
9,)ز وة)م1�سى)ابن) صير،)ا طابق)

الخامس،)شوة)رقم)،18)غ1تيي)ا  ار)
ا ب5ضاء)،)20060،)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب
BNC INVEST)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ز وة)اب1)
زاو )ا  ادق�سي)رقم)9املذاريف)-)
20330)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
544567

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (01
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 BNC (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.INVEST
تاجر) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

عوارات.
ز وة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
(- 9املذاريف) رقم) ا  ادق�سي) زاو ) اب1)

20330)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: الخ5لي) إ 5اس) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() الخ5لي) إ 5اس) ا س5 )
اكادور) ف1 تي) 24حي) رقم) م) قطاع)

80010)اكادور)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() الخ5لي) إ 5اس) ا س5 )
اكادور) ف1 تي) 24حي) رقم) م) قطاع)

80010)اكادور)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 30 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825379.
314I

جيسط)ك1مبطا)ش.ع.م.م.ش.ق

TOUBEN TRADING
إعالن)متذ د)ا ورارات

جيسط)ك1مبطا)ش.ع.م.م.ش.ق
شارع)الحسن)األقل،)إقامة)باب)

ا ذولة)د،)ا طابق)األر�سي،)تط1ان)
تط1ان،)93000،)تط1ان)املغرب

TOUBEN TRADING)»شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5«

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)شارع)
الحاج)محم )بن1 ة)رقم)11)بل1ك)د)
محل)رقم)2)ا طابق)االر�سي)ب1جراح)

تط1ان)تط1ان)93000)تط1ان)
املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.26933
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)12)ماي)2022

تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)
قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
 500 :) ول) ا شركة) حصص)  ول)
بن1 ة) كريم) محم ) ا س5 ) من) حصة)
ا 1طن5ة) ا تذريف) الحامل) بطاقة)
عمر) ا س5 ) الى) (602153 ل) رقم)
ا تذريف) الحامل) بطاقة) ا ط1ب)

ا 1طن5ة)رقم)ل281190.
قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
من) ا وا 1ني) لشركة) ا شكل) تح1يل)
الى) مح قد5) مسؤق 5ة) دات) شركة)
دات) مح قد5) مسؤق 5ة) دات) شركة)

شريك)قح5 
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ا 1ح5 ) ا رئي�سي) ا شركة) ما ك)
ا س5 )عمر)ا ط1ب،)الحامل) بطاقة)
(،281190 ل) رقم) ا 1طن5ة) ا تذريف)
قا ساكن)بشارع)عب )الخا ق)ا طريس)

ف5ال)ا ط1ب)تط1ان
بن )رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
من) ا وا 1ني) لشركة) ا شكل) تح1يل)
الى) مح قد5) مسؤق 5ة) دات) شركة)
دات) مح قد5) مسؤق 5ة) دات) شركة)

شريك)قح5 
على) ونص) ا ذي) (:3 رقم) بن )
ماولي:)ا س5 )عمر)ا ط1ب)يساهم)في)
ا شركة) و ا)بما)مجم1عه)100.000 

ا ف)درهم.)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) بتط1ان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1255.
315I

م1ثوة

AGENCE EL YOUSRE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قفا5)شريك

م1ثوة
مكناس)إقامة)ق 5لي)B1)ا طابق)

األقل)شوة)رقم)23)س5 ي)سذ5 )
 B1(طريق)ا رباط)مكناس)إقامة)ق 5لي
ا طابق)األقل)شوة)رقم)23)س5 ي)
سذ5 )طريق)ا رباط،)0،)مكناس)

املغرب
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AGENCE EL YOUSRE)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)بمكناس)

دو1ر)ا سالم)طريق)س5ف5طا)ا ذمار5)

17)بمكناس)دو1ر)ا سالم)طريق)

س5ف5طا)ا ذمار5)17 50000)مكناس)

املغرب.

قفا5)شريك

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.19925

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)

2022)تم)اإلعالم) 21)مارس) املؤرخ)في)

اسماع5لي) اسماع5ل) ا شريك) ب1فا5)

(
ً
تبذا ا 1رثة) على) حصصه) ت1زيع) ق)

و1 15) (16 في) املؤرخ) اإلراثة)  رسم)

2021)با شكل)األتي):

ا س5 )5()محم )اسماع5لي)،)938 

حصة).

 972 (، اسماع5لي) ا س5 )5()عزيز)

حصة).

ا س5 )5()عب )ا لط5ف)اسماع5لي)

،)962)حصة).

(، اسماع5لي) هللا) عب ) ا س5 )5()

929)حصة).

(، اسماع5لي) خ وجة) ا س5 )5()

467)حصة).

(، اسماع5لي) ا س5 )5() ط5فة)

467)حصة).

 468 (، ا س5 )5()ت1رية)اسماع5لي)

حصة).

ا س5 )5()سذاد)اسماع5لي)،)468 

حصة).

ا س5 )5()عزيز5)اسماع5لي)،)467 

حصة).

 862 (، فاط5مة)خف5ف) ا س5 )5()

حصة).

ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

بمكناس) ا تجارية) باملحكمة)

رقم) تحت) (2022 ماي) (17 بتاريخ)

.40411122005789

316I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

MCS CONSEIL
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قفل)ا تصف5ة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM
 F N106, AV ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA
 PALMERAIE(IMM(F(N106،

40000،(MARRAKECH(MAROC
MCS CONSEIL)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي):)شوة)
أ2)إقامة)االزهرتوس5م)املنزه)عمل5ة)
ا ذمران)باب)إغلي)40020)مراكش)-)

40020)مراكش)املغرب.
قفل)ا تصف5ة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
.84229

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تورر) (2022 أبريل) (15 في) املؤرخ)
عات) شركة) (MCS CONSEIL حل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)
ا 1ح5 )مبلغ)رأسما ها)10.000)درهم)
أ2  شوة) اإلجتماعي) مورها) قعن1ان)
عمل5ة) املنزه) االزهرتوس5م) إقامة)
(- 40020)مراكش) ا ذمران)باب)إغلي)
املغرب) ت5جة) ورار) 40020)مراكش)

ا شريك)ا 1ح5 .
ق)عين:

ق) ب5جن1ل) إم5لي) ا س5 )5()
عن1ا ه)ا()ف5ال)باب)إغلي)رقم)8)عمل5ة)
املغرب) مراكش) (40020 مسكل5ل)

كمصفي))5() لشركة.
ق)ق )تم)انذواد)الجمذ5ة)الختام5ة)
شوة) قفي) (2022 أبريل) (15 بتاريخ)
عمل5ة) املنزه) االزهرتوس5م) إقامة) أ2)
(- 40020)مراكش) ا ذمران)باب)إغلي)

40020)مراكش)املغرب.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (23 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)5530.
317I

ز كا)كار

زنكا كار
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

ز كا)كار
شارع)الحسن)ا ثاني)326)ا ذرقي،)

62000،)ا ناض1ر)املغرب
ز كا)كار)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)

الحسن)ا ثاني)326)ا ذرقي)62000 
ا ناض1ر)املغرب).
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.10501

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2019 مارس) (12 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
ا كراز) م5م1ن) ()5( ا س5 ) تف1يت)
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (1.650
()5( ا س5 ) حصة) فائ 5) (1.650
محم )ا كراز)بتاريخ)12)مارس)2019.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
االبت ائ5ة)با ناض1ر)بتاريخ)26)شتنبر)

2019)تحت)رقم)4346.
318I

ا ذب القي) الشغال)املحاسبت5ة

STE JAD MIRAL 
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

ا ذب القي) الشغال)املحاسبت5ة
عمار5) 1م5 وا)شارع)محم )الخامس)

ا طابق)2ا شوة3)تاز5)،)35000،)
تاز5)املغرب

 STE JAD MIRAL)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)135)ز وة)

طنجة)-)35000)تاز5)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
6487

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)

ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 مارس) (18
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 STE (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

. JAD MIRAL
ا تجار5) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

با توس5ط.
عن1ان)املور)االجتماعي):)135)ز وة)

طنجة)-)35000)تاز5)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 60.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 600 (: ق وزي) خ وجة) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 5)خ وجة)ق وزي)عن1ا ه)ا()

فرنسا)33600)بيساك)فرنسا.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() ا سبع) ادريس) ا س5 5)

فرنسا)33600)بيسلك)فرنسا)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
أبريل) (13 بتاريخ) بتاز5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)168.
319I

CWA MOROCCO

ARINC MAROC
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

CWA MOROCCO
17،)ز وة)ا بحت1ري)حي)ك1تيي،)
20060،)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
ARINC MAROC)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)17،)ز وة)
ا بحتري،)حي)ك1تيي،)ا طابق)األر�سي)
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- 20060)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.18356

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)

تذ5ين) تم) (2022 أبريل) (18 في) املؤرخ)

مسير)ج و ) لشركة)ا س5 )5()ك5غان)

س1زان)كمسير)آخر

تبذا) وب1ل)استوا ة)املسير.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

 30 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825372.

320I

LAHJOUJICAPITAL

OTAXO
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
رفع)رأسمال)ا شركة

LAHJOUJICAPITAL

 BD EMILE ZOLA RES AL

 KARAM(CASABLANCA،(40450،

CASABLANCA MAROC

OTAXO)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)طابق)

سفلي)اقامة)ا ب5ضا)2)رقم)50 

شارع)محم )سادس)-)20450 

ا  ارا ب5ضاء)املغرب).

رفع)رأسمال)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)-.

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)

تم) (2021 شتنبر) (17 في) املؤرخ)

ق ره) بمبلغ) ا شركة) رأسمال) رفع)

من) أي) درهم«) (3.000.000«

»1.000.000)درهم«)إلى)»3.000.000 

درهم«)عن)طريق):)إدماج)احت5اطي)أق)

أرباح)أق)عالقات)إص ار)في)رأس)املال.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

 01 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

أكت1بر)2021)تحت)رقم)794920.

321I

FIDUCIAIRE MOLIFID

ALTA PRO
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
رفع)رأسمال)ا شركة

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B(BUREAU(N°09(،(92000،

LARACHE MAROC
ALTA PRO)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)

شذبان)1)رقم)174 - 92000 
ا ذرائش)املغرب.

رفع)رأسمال)ا شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.2061
ا شريك) قرار) بموت�سى)
 2022 ماي) (18 في) املؤرخ) ا 1ح5 )
بمبلغ) ا شركة) رأسمال) رفع) تم)
من) أي) درهم«) (800.000« ق ره)
»1.600.000)درهم«)إلى)»2.400.000 
درهم«)عن)طريق):)إدماج)احت5اطي)أق)
أرباح)أق)عالقات)إص ار)في)رأس)املال.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) با ذرائش) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)551.
322I

رمزي) الستشارات

STE AHL TAIMA
إعالن)متذ د)ا ورارات

رمزي) الستشارات
شارع)24) 1 بر)عمار5)حم ي)ق  )

ا رش5 )ا طابق)رقم)01)شوة)رقم)01 
ا ذ15ن)،)70000،)ا ذ15ن)املغرب
STE AHL TAIMA)»شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 «

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)ز وة)
عطار)خط)ا رملة)رقم)40)عمار5)02 
ا طابق)االقل)ز وة)اص5لة.)-)70000 

ا ذ15ن)املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.5503
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
اتخاع) تم) (2022 ماي) (11 في) املؤرخ)

ا ورارات)ا تا 5ة:)
على) ونص) ا ذي) (:01 رقم) قرار)
ماولي:)استوا ة)مسير)ا سابق)ق)تذ5ين)

مسير)ج و .
على) ونص) ا ذي) (:02 رقم) قرار)

ماولي:)تح5ين)ا نضام)االسا�سي
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
على) ونص) ا ذي) (:16 رقم) بن )

ماولي:)نس5ير)ا شركة
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (27 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1505/2022.
323I

IZDIHAR CONSEIL

 LA FERME DE لفيغم دو جمال
JAMAL

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

IZDIHAR CONSEIL
 RÉSIDENCE IBN SINA, N°18-
 izdihar,(Marrakech(،(40100،

Marrakech Maroc
 LA FERME DE(ف5غم)دق)جمال 
JAMAL)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ز يت)

بز يس)س1 طر)ز وة)مسلم)ب1كار)
ا شوة)14)ا طابق3)باب)دكا ة)-)

40000)مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
125871

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (10
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
:) ف5غم) اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها)

.LA FERME DE JAMAL(دق)جمال
استغالل) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
املنتجات)ا زراع5ة)قا ثوافة)الحك5مة

تشغ5ل)أ ظمة)ا ري
استيراد)قتص ور.

ز يت) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ب1كار) مسلم) ز وة) س1 طر) بز يس)
(- دكا ة) باب) ا طابق3) (14 ا شوة)

40000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: ا ذرابي) جمال) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() ا ذرابي) جمال) ا س5 )
 40000 األقداوة) زاو ) أقالد) دقار)

مراكش)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() ا ذرابي) جمال) ا س5 )
 40000 األقداوة) زاو ) أقالد) دقار)

مراكش)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (27 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136184.
324I

م1ثوة

افكس كر
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
مالءمة)ا نظام)األسا�سي) لشركة

م1ثوة
زاقية)شارع)باحماد)ز وة)سجلماسة)

إقامة)ا 1فاء)ا طابق)3)بلف ور)،)
20300،)ا  ارا ب5ضاء)املغرب

كرافكس)»شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5«

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)10)ز وة)
سط1كه1 م)-)-)ا  ارا ب5ضاء)املغرب.
»مالءمة)ا نظام)األسا�سي) لشركة«
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رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.72495

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

تورر) (1999 شتنبر) (20 في) املؤرخ)

مع) األسا�سي) لشركة) ا نظام) مالءمة)

موتض5ات)ا وا 1ن:)5-96

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (

 02 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

 1 بر)1999)تحت)رقم)159964.

325I

SOCIETE FAN MODE 

EL BACHIR PROMO
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

SOCIETE EL BACHIR PROMO

 MAKATIB MADINA 3 ATLAS

FES(،(30000،(FES(MAROC

EL BACHIR PROMO)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)1 

شارع)ا فرزدق)رقم)1)شارع)ا فرزدق)

3000)فاس)املغرب.

تف1يت)حصص
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.47845

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)

تمت) (2021 أكت1بر) (01 في) املؤرخ)

املصادقة)على):

عب ) ا بشير) ()5( ا س5 ) تف1يت)

من) اجتماع5ة) حصة) (1.000 ا هادي)

أصل)1.000)حصة) فائ 5)ا س5 ))5()

أكت1بر) (01 بتاريخ) كط1ع) محم أمين)

.2021

تف1يت)ا س5 ))5()سك5ف)ب1شتة)

أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (1.000

1.000)حصة) فائ 5)ا س5 ))5()فؤاد)

ملن1ر)بتاريخ)01)أكت1بر)2021.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (

ا تجارية)بفاس)بتاريخ)30)ماي)2022 

تحت)رقم)2566.

326I

SAFA ACCOUNTING COMPANY

M.A NORD BUREAUTIQUE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

 SAFA ACCOUNTING
COMPANY

شارع)الجيش)امللكي)اقامة)اومان)
ا طابق)5)رقم)9)تط1ان)،)93000،)

تط1ان)املغرب
 M.A NORD BUREAUTIQUE

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)ا  وز5،)
شارع)مصم1د5)رقم)10)مرت5ل)

93150)تط1ان)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
31619

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (18
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 M.A (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

. NORD BUREAUTIQUE
غرض)ا شركة)بإوجاز):)شراءق)ب5ع)
أ 5ات،)مذ ات)قأثاث)املكاتب)قبصفة)

عامة)جم5ع)أجهز5)املكاتب؛)
قمستلزمات) أجهز5) ب5ع) شراءق) (-

الحاس1ب؛
قت1زيع)جم5ع) ب5ع،تجار5) -)شراء،) (
أ 1اع)املستلزمات)قا كتب)امل رس5ة؛

قإع اد) إصالح) ص5ا ة،) ترك5ب،)
املكاتب) قمذ ات) أ 5ات) أ 1اع) جم5ع)

قكذا)أجهز5)الحاس1ب)قا ه1اتف؛)
-)ا تجار5)بصفة)عامة.

حي) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 10 رقم) مصم1د5) شارع) ا  وز5،)

مرت5ل)93150)تط1ان)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 80.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
(: ا 5ذو1بي) امين) محم ) ا س5 )
800)حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة)

.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا 5ذو1بي) امين) محم ) ا س5 )
عن1ا ه)ا()شارع)املام1ن)ز وة)12)رقم)

74 93000)تط1ان)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا 5ذو1بي) امين) محم ) ا س5 )
عن1ا ه)ا()شارع)املام1ن)ز وة)12)رقم)

74 93000)تط1ان)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) بتط1ان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1256.
327I

م1ثوة

AGENCE EL YOUSRE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قفا5)شريك

م1ثوة
مكناس)إقامة)ق 5لي)B1)ا طابق)

األقل)شوة)رقم)23)س5 ي)سذ5 )
 B1(طريق)ا رباط)مكناس)إقامة)ق 5لي
ا طابق)األقل)شوة)رقم)23)س5 ي)
سذ5 )طريق)ا رباط،)0،)مكناس)

املغرب
AGENCE EL YOUSRE)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)بمكناس)
دو1ر)ا سالم)طريق)س5ف5طا)ا ذمار5)

17)بمكناس)دو1ر)ا سالم)طريق)
س5ف5طا)ا ذمار5)17 50000)مكناس)

املغرب.
قفا5)شريك

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.19925

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
2022)تم)اإلعالم) 21)مارس) املؤرخ)في)
االسماع5لي) زه1ر) ا شريك) ب1فا5)
(
ً
تبذا ا 1رثة) على) حصصه) ت1زيع) ق)

 رسم)اإلراثة)املؤرخ)في)16)ماي)2022 
با شكل)األتي):

(، اسماع5لي) اسماع5ل) ا س5 )5()
6.900)حصة).

 10 (، اسماع5لي) محم ) ا س5 )5()
حصة).

 44 (، اسماع5لي) عزيز) ا س5 )5()
حصة).

ا س5 )5()عب )ا لط5ف)اسماع5لي)
،)34)حصة).

 2 (، اسماع5لي) خ وجة) ا س5 )5()
حصة).

 2 (، اسماع5لي) ا س5 )5() ط5فة)
حصة).

 3 (، اسماع5لي) ت1رية) ا س5 )5()
حصة).

 3 (، اسماع5لي) سذاد) ا س5 )5()
حصة).

 2 (، اسماع5لي) عزيز5) ا س5 )5()
حصة).

ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
بمكناس) ا تجارية) باملحكمة)
رقم) تحت) (2022 ماي) (17 بتاريخ)

.40411122005789
328I

مكتب)االستشارات)قاملحاسبة

OXYHEALTH
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

مكتب)االستشارات)قاملحاسبة
6,)شارع)ا و س,)تابريكت)،)11000،)

سال)املغرب
OXYHEALTH)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)15,)شارع)

االبطال,)رقم)4,)اك ال)-)10090 
ا رباط)املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
160633

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (04
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
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عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)

(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.OXYHEALTH

تس1يق) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

غرف) قص5ا ة) قترك5ب) قتصم5م)

ا ضغط)ا ذالي.

املذ ات) جم5ع) قتص ور) استيراد)

ا طب5ة

قص5ا ة) قإصالح) قب5ع) شراء)

األجهز5)ا طب5ة)قا ذلم5ة.

االستهالك5ة) امل1اد) قب5ع) شراء) (•

ا طب5ة..

عن1ان)املور)االجتماعي):)15,)شارع)
 10090 (- اك ال) (,4 رقم) االبطال,)

ا رباط)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

500)حصة) (: أ يس) ا س5 )ب1هاج)

بو5مة)100)درهم) لحصة).

ا س5 )ق قري)أحم ):)500)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() أ يس) ب1هاج) ا س5 )

 ,2 هللا) فضل) إقامة) م و1 ة,) شارع)

 11040 ,بطا ة) (3 ا شوة) (,8 عمار5)

سال)املغرب.

عن1ا ه)ا() أحم ) ق قري) ا س5 )

حي)ا رياض)10100)ا رباط)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

عن1ا ه)ا() أ يس) ب1هاج) ا س5 )

 ,2 هللا) فضل) إقامة) م و1 ة,) شارع)

 11040 ,بطا ة) (3 ا شوة) (,8 عمار5)

سال)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (30 بتاريخ) با رباط) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)125099.

329I

مكـتـب)الخبـر5)ا غا ـي

CREATIVE WEB
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
حل)شركة

مكـتـب)الخبـر5)ا غا ـي

39,)شارع)محم )الخامس)ا ب5ضـاء)،)

20000،)ا  ارا ب5ضاء)املغرب

CREATIVE WEB)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 )في)ط1ر)ا تصف5ة(

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)

60)ز وة)56)مجم1عة)س)األ فة)-)

20000)ا  ارا ب5ضاء)املغرب.

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.250809

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)

حل) تورر) (2020 19) 1 بر) في) املؤرخ)

عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)

 CREATIVE WEB ا 1ح5 ) ا شريك)

مبلغ)رأسما ها)50.000)درهم)قعن1ان)
ز وة) (60 رقم) اإلجتماعي) مورها)

 20000 (- األ فة) س) مجم1عة) (56

ا  ارا ب5ضاء)املغرب) ت5جة)ل):)ع م)

إلكراهات) ا شركة) ه ف) تحو5ق)

اقتصادوة.

 60 ا تصف5ة)ب)رقم) ق)ح د)مور)
ز وة)56)مجم1عة)س)األ فة)-)20000 

ا  ارا ب5ضاء)املغرب.)

ق)عين:

ق) مرقاد) اال ه) عب ) ا س5 )5()
64)مجم1عة) 56)رقم) عن1ا ه)ا()ز وة)

ا  ارا ب5ضاء) (20000 األ فة) س)

املغرب)كمصفي))5() لشركة.

قعن )اإلقتضاء)الح قد)املفرقضة)

محل) املخ1 ة) هم) ا صالح5ات) على)

ق) ا ذو1د) تبل5غ) محل) ق) املخابر5)

ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

 27 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2021)تحت)رقم)780067.

330I

م1ثوة

AGENCE EL YOUSRE 
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

م1ثوة
مكناس)إقامة)ق 5لي)B1)ا طابق)

األقل)شوة)رقم)23)س5 ي)سذ5 )
 B1(طريق)ا رباط)مكناس)إقامة)ق 5لي
ا طابق)األقل)شوة)رقم)23)س5 ي)
سذ5 )طريق)ا رباط،)0،)مكناس)

املغرب
 AGENCE EL YOUSRE)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)بمكناس)
دو1ر)ا سالم)طريق)س5ف5طا)ا ذمار5)

17)بمكناس)دو1ر)ا سالم)طريق)
س5ف5طا)ا ذمار5)17 50000)مكناس)

املغرب.
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.19925

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2022 مارس) (21 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
ق) خ وجة) ()5( ا س5 ) تف1يت)
عزيز5) ق) سذاد) ق) ت1رية) ق)  ط5فة)
اجتماع5ة) حصة) (2.337 اسماع5لي)
من)أصل)7.000)حصة) فائ 5)ا س5 )
ا لط5ف) عب ) ق) عزيز) ق) محم ) ()5(

اسماع5لي)بتاريخ)01)أبريل)2022.
ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
بمكناس) ا تجارية) باملحكمة)
رقم) تحت) (2022 ماي) (17 بتاريخ)

.40411122005789
331I

FIDUCIAIRE HAMDELS

KOYA TRAVAUX SARL AU
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE HAMDELS
 Cité Essalam, Appt 4 Imm 22

 Casablanca, Hay Hassani, Hay
 Essalam،(20230،(CASABLANCA

maroc

 KOYA TRAVAUX SARL AU
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)قامة)
ا زرقاء)،)117)ز وة)ابن)منير،)

ا طابق)األقل)ا شوة)رقم2)املذا)ريف)
ا  ار)ا ب5ضاء)20000)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
544333

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (16
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 KOYA(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

.TRAVAUX SARL AU
أعمال) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا بناء.
قامة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ا زرقاء)،)117)ز وة)ابن)منير،)ا طابق)
ا  ار) ريف) املذا) رقم2) ا شوة) األقل)
ا ب5ضاء) ا  ار) (20000 ا ب5ضاء)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: ا س5 )عثمان)ا كحالقي)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا كحالقي) عثمان) ا س5 )
عن1ا ه)ا()ا 1فاق)2)ز وة)61)رقم)37 
اال فة)20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا كحالقي) عثمان) ا س5 )
عن1ا ه)ا()ا 1فاق)2)ز وة)61)رقم)37 
اال فة)20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
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باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 26 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825137.
332I

CABINET BAHMAD

Five Seasons Investments
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

CABINET BAHMAD
إقامة)مراكش)بالزا)عمار5)د)1)شوة)
مراكش) جليز) ا ثاني) ا طابق) (21 ب)
شوة) (1 د) عمار5) بالزا) مراكش) إقامة)
مراكش،) جليز) ا ثاني) ا طابق) (21 ب)

40000،)مراكش)املغرب
 Five Seasons Investments
عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)

ا شريك)ا 1ح5 
مكتب) اإلجتماعي) مورها) قعن1ان)
6،)زاقية) 2)في)ا 5مين،)شوة)رقم) رقم)
عائشة،) ابن) ق) زياد) ابن) طارق) ز وة)
(- (،18 عمار5) س15ر،) اكسال) إقامة)

40000)مراكش)املغرب
مسؤق 5ة) عات) شركة) تأسيس)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

125703
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (29
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 Five (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

. Seasons Investments
غرض)ا شركة)بإوجاز):)كراء)شوق)

قف5الت)مفرقشة.
مكتب) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
6،)زاقية) 2)في)ا 5مين،)شوة)رقم) رقم)
عائشة،) ابن) ق) زياد) ابن) طارق) ز وة)
(- (،18 عمار5) س15ر،) اكسال) إقامة)

40000)مراكش)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)
درهم،)موسم)كا تالي:

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

ك1تير) ج1زيف) إوريك) ا س5 )
دق) 1تبين5ير) رقت) (391 عن1ا ه)ا()
ك5ب5ك) ف1درقي-دقري1ن) (J7V0H4

كن ا.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ك1تير) ج1زيف) إوريك) ا س5 )
دق) 1تبين5ير) رقت) (391 عن1ا ه)ا()
ك5ب5ك) ف1درقي-دقري1ن) (J7V0H4

كن ا
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (24 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136013.
333I

NA CONSEIL

Ouba event activities
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

NA CONSEIL
 marrakeh(marrakeh،(40000،

marrakech MAROC
Ouba event activities)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)طريق)

تاركة)اقامة)خا  )رقم)10)شارع)4)د)
م)م)ا طابق)ا تاني)مراكش)مراكش)

40000)مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

125549
في) مؤرخ) م1ثق) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (19
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 Ouba(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

.event activities
-تنض5م) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

الحفالت
-خ مات)االستوبال)قاإلرشاد.

طريق) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
4)د) 10)شارع) اقامة)خا  )رقم) تاركة)
مراكش) مراكش) ا تاني) ا طابق) م) م)

40000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 500 (: مريم) ا ذيساقي) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
ا س5 )اباحس1)ا 1ر):)500)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
 500 (: مريم) ا ذيساقي) ا س5 5)

بو5مة)100)درهم.
ا س5 )اباحس1)ا 1ر):)500)بو5مة)

100)درهم.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 5)ا ذيساقي)مريم)عن1ا ه)ا()
رقم)2)تجزئة)منير5)بطا ة)سال)11002 

سال)املغرب.
عن1ا ه)ا() ا 1ر) اباحس1) ا س5 )

مراكش)40000)مراكش)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 5)ا ذيساقي)مريم)عن1ا ه)ا()
رقم)2)تجزئة)منير5)بطا ة)سال)11002 

سال)املغرب
عن1ا ه)ا() ا 1ر) اباحس1) ا س5 )

مراكش)40000)مراكش)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (18 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)135834.
334I

مكتب)ا ت1ث5ق

SFRS WOOD SARL AU
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
است راك)خطٍإ

مكتب)ا ت1ث5ق
ا ذمار5) (، بلج5كا) شارع) (، طنجة)

(، األقل) ا طابق) (،02 رقم) ا شوة) (،3
90000،)طنجة)املغرب

 SFRS(«(اس)اف)ار)ققد)ش)م)م)م)ق
WOOD« SARL A U

مح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)طنجة)،)
بني)مكاد5)،)شارع)ا ذرب5ة)ا سذ1دوة،)
أهال،) ا سكني) املركب) (،09 ا ذمار5)
بل1ك)ب)1،)املحل)262.)طنجة،)19،)
طنجة) (9000 ا 1طن5ة) الجبهة) شارع)

املغرب.
بالجري 5) ققع) خطٍإ) إست راك)
ا رسم5ة)ع د)5712)بتاريخ)20)أبريل)

.2022
من) تأسست) ا تي) امل 5) (: من) ب ال)
ورجى) سنة) املغرب) ا شركة:) أجلها)

تصح5حها)بما)ولي
وورأ):)امل 5)ا تي)تأسست)من)أجلها)

ا شركة):)99)سنة
ا باقي)ب قن)تغ5ير.

335I

مكتب)ا ت1ث5ق

SMAI INVEST SARL AU
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
است راك)خطٍإ

مكتب)ا ت1ث5ق
ا ذمار5) (، بلج5كا) شارع) (، طنجة)
(، األقل) ا طابق) (،02 رقم) ا شوة) (،3

90000،)طنجة)املغرب
(« ق) م) م) م) ش) ا فست) اسماعي)

 smai invest « SARL A U
مح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)

عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)طنجة)،)
بني)مكاد5)،)شارع)ا ذرب5ة)ا سذ1دوة،)
أهال،) ا سكني) املركب) (،09 ا ذمار5)
بل1ك)ب)1،)املحل)262.)طنجة،)19،)
طنجة) (9000 ا 1طن5ة) الجبهة) شارع)

املغرب.
بالجري 5) ققع) خطٍإ) إست راك)
ا رسم5ة)ع د)5712)بتاريخ)20)أبريل)

.2022
من) تأسست) ا تي) امل 5) (: من) ب ال)
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ورجى) سنة) املغرب) (: ا شركة) أجلها)
تصح5حها)بما)ولي:

وورأ):)امل 5)ا تي)تأسست)من)أجلها)
ا شركة):)99)سنة

ا باقي)ب قن)تغ5ير.
336I

FIDUNION-MAROC

إيكو طواليط
إعالن)متذ د)ا ورارات

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA(،(20000،
CASABLANCA MAROC

إوك1)ط1ا 5ط)»شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 «

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)3,)ز وة)
ميش5ل)أ ج,)ا طابق)ا سفلي,حي)
راسين)-)20100)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.271951

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
املؤرخ)في)16)ماي)2022

تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)
قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

إستمرار)نشاط)ا شركة
قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
إعاد5)تشك5ل)ا 1ضع)ا صافي) لشركة)

بو5مة)ال)تول)عن)ربع)رأس)املال
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
على) ونص) ا ذي) (:0 رقم) بن )

ماولي:0
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 30 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825782.
337I

aice compta

 CENTRALE MEDICAL
INVEST

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

حل)شركة

aice compta

 lissasfa(3(bloc(d(n(199(،(20190،
casablanca maroc

 CENTRALE MEDICAL INVEST
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 )في)ط1ر)ا تصف5ة(

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ز وة)
كلم5مة)إقامة) 1) 1فغ)رقم)اإلقامة)

653)ا طابق)4)ا شوة)رقم)11 - 
20000)ا ب5ضاء)املغرب).

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.539287
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
حل) تورر) (2022 ماي) (18 في) املؤرخ)
مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)
 CENTRALE ا 1ح5 ) ا شريك) عات)
رأسما ها) مبلغ) (MEDICAL INVEST
مورها) قعن1ان) درهم) (100.000
إقامة) 1) كلم5مة) ز وة) اإلجتماعي)
 4 ا طابق) (653 اإلقامة) رقم)  1فغ)
ا ب5ضاء) (20000  -  11 رقم) ا شوة)

املغرب) ت5جة)ل):)حل)شركة.
ز وة) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
اإلقامة) رقم) إقامة) 1) 1فغ) كلم5مة)
 -  11 رقم) ا شوة) (4 ا طابق) (653

20000)ا ب5ضاء)املغرب).)
ق)عين:

ق) دحماني) حمز5) ا س5 )5()
عن1ا ه)ا()51)تجزئة)واسم5نة)طابق)1 
 20420 2)طريق)ت ارت)باشك1) شوة)
ا ب5ضاء)املغرب)كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة)

:)حل)شركة
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 25 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825064.
338I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

 SOCIETE TB DU 
 COMMERCE INTER

NATIONAL
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS(OUED(ZEM،(25350،
OUED ZEM MAROC

 SOCIETE TB DU COMMERCE 
INTER NATIONAL)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ز وة)

ا ذ15ن)رقم)16 - 25350)قادي)زم)
املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
1307

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (05
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
 SOCIETE TB DU COMMERCE

. INTER NATIONAL
استراد) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

قتص ور
مطذم

س1ق)ممتاز.
ز وة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
زم) قادي) (25350  -  16 رقم) ا ذ15ن)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 90.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
حصة) (900 (: ت1بة) صالح) ا س5 )

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )صالح)ت1بة)عن1ا ه)ا()ز وة)
 25350  159 رقم) الحب1ب) س1ق)

قادي)زم)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )صالح)ت1بة)عن1ا ه)ا()ز وة)
 25350  159 رقم) الحب1ب) س1ق)

قادي)زم)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (27 بتاريخ) زم) ب1ادي) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)56.
339I

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

)DON MOTO (SARL.AU
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

CAUDIGEF FIDUCIAIRE
 AVENUE DES FARS APPT 920

 N°1(CYM(RABAT(،(10000،
RABAT MAROC

DON MOTO (SARL.AU()شركة)
عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم:)2, 

ز وة)عناب5ة،)قطاع)1)،)حي)ا رياض)-)
10000)ا رباط)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
160533

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (10
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 DON (: اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها)

.(MOTO (SARL.AU
غرض)ا شركة)بإوجاز):)ب5ع،)شراء)
(، ق 1ازمها) ا نارية) ا  راجات) قترك5ب)

ا تص ور)قاالستيراد.
 ,2 رقم:) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ز وة)عناب5ة،)قطاع)1)،)حي)ا رياض)-)

10000)ا رباط)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
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 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)
درهم،)موسم)كا تالي:

ا س5 )بني)م1�سى)عب )هللا):)1.000 
حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

هللا) عب ) م1�سى) بني) ا س5 )
رقم) ا سالمة،) تجزئة) عن1ا ه)ا()
ا  ار) (20192 مذرقف) س5 ي) (،41

ا ب5ضاء)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
هللا) عب ) م1�سى) بني) ا س5 )
رقم) ا سالمة،) تجزئة) عن1ا ه)ا()
ا  ار) (20192 مذرقف) س5 ي) (،41

ا ب5ضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) با رباط) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)125000.

340I

FICAGEST

HAOUZ CERAME
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
استمرار)نشاط)ا شركة

FICAGEST
 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE
APPT(N°(12(،(40100)2،)مراكش)

maroc
HAOUZ CERAME)»شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 «
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)حي)

ا زيت1ن)رقم)11)اوت)اقرير)الح1ز)-)
40000)مراكش)املغرب.

»استمرار)نشاط)ا شركة«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.65563
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
املؤرخ)في)15)أبريل)2022)تورر)ما)ولي:
رغم) ا شركة) حل) بذ م) قرار) (.1

الخسائر)املسجلة.
ا شركة) رأسمال) تخف5ض) (.2

بمبلغ)يساقي)600.000)درهم

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
أبريل) (26 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)135193.
341I

Etude El houtaia Zakaria

ZYMYS TRAINING
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

Etude El houtaia Zakaria
, 84,)شارع)ا زرقط1ني),)ا طابق)
ا رابع),)رقم)11),)جليز),)مراكش)

املغرب
ZYMYS TRAINING)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي):)املسير5)
2),)عمل5ة)ا غالي),)متجر)رقم)23 - 

40140)-مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
125191

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (18
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ZYMYS TRAINING
األنشطة) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا رياض5ة)قا فن5ة.
:)املسير5) عن1ان)مورها)اإلجتماعي)
 -  23 رقم) متجر) (, ا غالي) عمل5ة) (, (2

40140)-مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 10.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 100 (: الحط5ئة) زكرياء) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

الحط5ئة)عن1ا ه)ا() زكرياء) ا س5 )
رقم) (, م5م1زا) عمار5) (, ا بنين) أم) ز وة)

ب)12 , 40000)مراكش)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() ا راجي) رش5 ) ا س5 )
دقار)ماش1),)بل1ك)4),)رقم)53 , 40130 

,)مراكش)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (05 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)135435.
342I

 CENTRE DE GESTION AGREE DE L’AFRIQUE

DU NORD

 MAROC INGENIERIE 
PLASTIC SARL

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
تأسيس)شركة

MAROC INGENIERIE PLASTIC
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

مورها)اإلجتماعي):زاقية)شارع)حسن)
2)ز وة)عب )ا رحمان)ا سرغ5ني)
إقامة)ق 5 )م خل)س)رقم)08 

املحم وة)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

30659
 22 في) مؤرخ) حر) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل)
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5
 MAROC INGENIERIE  

PLASTIC SARL:تسم5ة)ا شركة
تح1يل) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا بالست5ك
شارع) :زاقية) اإلجتماعي) مورها)
ا رحمان) عب ) ز وة) (2 حسن)
ا سرغ5ني)إقامة)ق 5 )م خل)س)رقم)

08)املحم وة
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة
 50.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي
ا س5 5)حمامة)فت5حة)250)حصة

MEGIAS Bernard( 5ا س
250)حصة

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء

عن1انها) فت5حة) حمامة) ا س5 5)
تجزئة)واسم5نة)رقم)40)املحم وة

MEGIAS Bernard( 5ا س
 106 رقم) ماكارق) ز وة) عن1ا ه)

تجزئة)الس5يستا)املحم وة)
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قم1اطن)مسيري)ا شركة
عن1انها) فت5حة) حمامة) ا س5 5)

تجزئة)واسم5نة)رقم)40)املحم وة)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) باملحم وة) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1011
343I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

HML SUD
إعالن)متذ د)ا ورارات

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي)ا فتح)ز وة)ونبع)رقم)32)ا ذ15ن)،)
70000،)ا ذ15ن)املغرب

HML SUD)»شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 «
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)حي)

ا و س)تجزئة)ا 1فاق)بل1ك)د)رقم)
1894)ا ذ15ن)-)-)ا ذ15ن)املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.41659
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
اتخاع) تم) (2022 ماي) (19 في) املؤرخ)

ا ورارات)ا تا 5ة:)
على) ونص) ا ذي) (:01 رقم) قرار)
رأسما ها) (HML SUD SARL ماولي:)
00،)100.000)درهم)املور)االجتماعي:)
حي)ا و س)تجزئة)ا 1فاق)بل1ك)د)رقم)
1894)ا ذ15ن)تأسيس)شركة)مح قد5)
عرفي) عو ) -1بموت�سى) املسؤق 5ة)
مؤرخ)بتاريخ)18)ماي)2022)قاملسجل)
تم) با ذ15ن) (2022 ماي) (18 بتاريخ)
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عات) األسا�سي) شركة) ا وا 1ن) قضع)
شركة) *ا شكل:) ا تا 5ة:) املميزات)
 HML(:مح قد5)املسؤق 5ة)*ا تسم5ة
SUD)*امل1ض1ع):ا غرض)من)ا شركة)
ا تا 5ة) 5ابة) با ذمل5ات) ا و5ام) ه1)
في) تا 5ة) أطراف) عن) قبا ن5ابة) عنها)
جم5ع) ا تم1يل) (: الخارج) أق) املغرب)
باملحالت) الخاصة) ا نظافة) اعمال)
ا ذامة)قالخاصة)قاملصانع)قاملطارات)
(* ا تابذة) ل ق ة) قاملؤسسات) امل1انئ)
قبشكل)عام)جم5ع)املذامالت)ا تجارية)
املا 5ة) قاألقراق) قاملا 5ة) قا صناع5ة)
أق) مباشر) بشكل) املرتبطة) قا ذوارية)
غير)مباشر)باألش5اء)املذك1ر5)أعاله)أق)
تحو5ق) تك1ن) صالح) أن) املرجح) من)
املور) (- ا شركة.) قتط1ير) ا تنم5ة)
تجزئة) ا و س) حي) ا رئي�سي) لشركة:)

ا 1فاق)بل1ك)د)رقم)1894)ا ذ15ن
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
على) ونص) ا ذي) (:01 رقم) بن )
املح د5) لشركة:هي) امل 5) (- ماولي:)
(- سنة(.) قتسذ1ن) )تسذة) سنة) (99
في) ا شركة) رأسمال) املال:ح د) رأس)
على) مجزأ) 000.00درهم،)  100 مبلغ)
درهم) (100 فئة) من) حصة) (1000
(* (: على) موسم) ا 1اح 5.)  لحصة)
ا س5 )محم )اوت)قاسم):500)حصة)
ا س5 )ملساع ي)حنان):500)حصة)-)
إدار5)ا شركة:)تس5ير)ا شركة)مل 5)غير)
مح د5)من)طرف)ا س5 )محم )اوت)
-)ا سنة)االجتماع5ة:)من)فاتح) قاسم)
تسج5ل) -تم) (2 دجنبر.) (31 إلى) وناور)
الجه1ي) الستثمار) باملركز) ا شركة)
با  ار)ا ب5ضاء)بتاريخ)19)ماي)2022 
او اع) رقم) تحت) (41659 ع د) تحت)

 1397/2022
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (19 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1397/2022.
344I

FLASH ECONOMIE

PROCARO
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 

حل)شركة

PROCARO
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
رأسما ها:10.000)درهم

مورها)االجتماعي:119)شارع)عب )
امل1من)رقم)18)-ا  ار)ا ب5ضاء

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
523511
حل)شركة

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا  ار)ا ب5ضاء)بتاريخ)31)دجنبر)2020 

قرر)الجمع)ا ذام):
-حل)شركة

-تذ5ين)مصٍف)بأقسع)ا صالح5ات؛
-تح و )مور)ا تصف5ة

اإلجراءات) تنف5ذ) -سلطة)
ا وا 1 5ة)؛

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 26 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825327.
345I

FLASH ECONOMIE

MBE MAROC
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

MBE MAROC
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
رأسما ها:100000)درهم

مورها)االجتماعي:14)ز وة)امام)
ا طبراني)ا طابق)األر�سي)-ا  ار)

ا ب5ضاء
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

523511
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

ا ذام) الجمع) ملوت�سى) تبذا)
فبراور) (11 بتاريخ) املؤرخ) االستثنائي)
ا س5 ) ا 1ح5 ) ا شريك) اتخ ) (2022

مراد)ا ش1يخ)ا ورارات)ا تا 5ة):
-تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

ا نظام) من) (4 ا فصل) تذ ول)
األسا�سي) لشركة

تح وث)ا نظام)األسا�سي) لشركة

ا و5ام) قص ) ا صالح5ات)
باإلجراءات

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 10 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)823578.
346I

FLASH ECONOMIE

 EL HARRAS TRAVAUX
SERVICES

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

ت1س5ع)نشاط)ا شركة)

 EL HARRAS TRAVAUX
SERVICES

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

رأسما ها:100000
)مورها)االجتماعي)46)شارع)

ا زرقط1ني)ا طابق)2)ا شوة)6 - 
ا  ارا ب5ضاء

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
496045

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
قرر) (2022 أبريل) (20 بتاريخ) املؤرخ)

ا شركاء)ما)ولي
اإلنذاش) ا تالي) ا نشاط) إضافة) (

ا ذواري)إلى)نشاط)ا شركة)الحالي
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 25 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)17349
347I

SOCIETE FAN MODE 

STE BATI GUIDE PROMO
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

 STE BATI GUIDE PROMO
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)
إقامة)ا فتح)217)شارع)إبراه5م)

ا رقداني)برق 1 ج)ا طابق)1)رقم3 
ا  ارا ب5ضاء)ا  ار)ا ب5ضاء)20399 

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
543753

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (08
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 STE (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.BATI GUIDE PROMO
ا تط1ير) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا ذواري
أعمال)مختلفة.

إقامة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ا رقداني) إبراه5م) شارع) (217 ا فتح)
برق 1 ج)ا طابق)1)رقم3)ا  ارا ب5ضاء)
ا  ار)ا ب5ضاء)20399)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
مبلغ)رأسمال)ا شركة:)1.000.000 

درهم،)موسم)كا تالي:
م5م1ن) ا ف5اللي) بن) سذ ) ا س5 )
درهم) (100 بو5مة) حصة) (4.000  :

 لحصة).
(: حم ان) 1فل) علمي) ا س5 )
درهم) (100 بو5مة) حصة) (1.500

 لحصة).
 1.500 (: محم ) سالقي) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
ا س5 )سالقي)فه ):)1.500)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
 1.500 (: هللا) عب ) سالقي) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
م5م1ن) ا ف5اللي) بن) سذ ) ا س5 )
قامة)

ٌ
عن1ا ه)ا()32)ز وة)ج1رج)سا  )إ

 20370 املذاريف) ش7) ط4) ب1ملان)
ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.

حم ان) 1فل) علمي) ا س5 )
قديع) تجزئة) (6 شوة) (10 عن1ا ه)ا()

طريق)إوم1زار)30000)فاس)املغرب.
عن1ا ه)ا() محم ) سالقي) ا س5 )
إقامة)  ى)شارع)أبي)بكر)ز 5بر)ا شوة)
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14 30000)فاس)املغرب.
عن1ا ه)ا() فه ) سالقي) ا س5 )
2)طريق) ا شوة) ا 5اسمين) تجزئة) (28

إوم1زار)30000)فاس)املغرب.
ا س5 )سالقي)عب )هللا)عن1ا ه)ا()
إوم1زار) طريق) ص1 5نا) تجزئة) رقم5)

30000)فاس)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
م5م1ن) ا ف5اللي) بن) سذ ) ا س5 )
قامة)

ٌ
عن1ا ه)ا()32)ز وة)ج1رج)سا  )إ

 20370 املذاريف) ش7) ط4) ب1ملان)
ا  ارا ب5ضاء)املغرب

حم ان) 1فل) علمي) ا س5 )
قديع) تجزئة) (6 شوة) (10 عن1ا ه)ا()

طريق)إوم1زار)30000)فاس)املغرب
عن1ا ه)ا() محم ) سالقي) ا س5 )
إقامة)  ى)شارع)أبي)بكر)ز 5بر)ا شوة)

14 30000)فاس)املغرب
عن1ا ه)ا() فه ) سالقي) ا س5 )
2)طريق) ا شوة) ا 5اسمين) تجزئة) (28

إوم1زار)30000)فاس)املغرب
ا س5 )سالقي)عب )هللا)عن1ا ه)ا()
إوم1زار) طريق) ص1 5نا) تجزئة) رقم5)

30000)فاس)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 20 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)17458.
348I

م1ثق

RENO IMMO
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

م1ثق
120)شارع)م1الي)ادريس)االقل)
افامة)دار)م1الي)ادريس)ا طابق)

ا ثاني)رقم)6)ا  ارا ب5ضاء)،)20500،)
ا  ارا ب5ضاء)املغرب

RENO IMMO)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
 RUE IBN(قعن1ان)مورها)اإلجتماعي
 AL OUANNANR HAY SMARA

 AIN SEBAA CASABLACA56

ا  ارا ب5ضاء)20330)ا  ارا ب5ضاء)
املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
539689

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 مارس) (25
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 RENO(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

.IMMO
االنذاش) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا ذواري.
 RUE IBN(:(عن1ان)املور)االجتماعي
 AL OUANNANR HAY SMARA
 AIN SEBAA CASABLACA56
ا  ارا ب5ضاء) (20330 ا  ارا ب5ضاء)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
(: حم ي) ا هادي) عب ) ا س5 )
درهم) (100.000 بو5مة) حصة) (1

 لحصة.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
حم ي) ا هادي) عب ) ا س5 )
 20330 املغرب) عن1ا ه)ا()

ا  ارا ب5ضاء)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
حم ي) ا هادي) عب ) ا س5 )
 20330 املغرب) عن1ا ه)ا()

ا  ارا ب5ضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 25 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

مارس)2022)تحت)رقم)820814.

349I

efg expert

SAM-GLASS
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

efg expert
 Av lalla Yacout 5eme, Appt D 39

،(20000،(casablanca(maroc
SAM-GLASS)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)21 
ا طابق)ا رابع)إقامة)ا شاقية)شارع)
و1سف)ابن)تاشفين)ز وة)رش5 )رضا)

- 90000)طنجة)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
127273

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (18
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
SAM-(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

. GLASS
صناعة) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا زجاج)قاألقاني)ا زجاج5ة.
 21 رقم) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
شارع) ا شاقية) إقامة) ا رابع) ا طابق)
ابن)تاشفين)ز وة)رش5 )رضا) و1سف)

- 90000)طنجة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
(: الجاللي) ا سالم) عب ) ا س5 )
درهم) (100 بو5مة) حصة) (1.000

 لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
الجاللي) ا سالم) عب ) ا س5 )
ا شطر) (1 اج5ال) مجمع) عن1ا ه)ا()

 90000 479 2)بل1م)اق)رقم) 2)عمار5)
طنجة)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (
قم1اطن)مسيري)ا شركة:

الجاللي) ا سالم) عب ) ا س5 )
ا شطر) (1 اج5ال) مجمع) عن1ا ه)ا()
 90000 479 2)بل1م)اق)رقم) 2)عمار5)

طنجة)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (17 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)253764.
350I

FIDACTIVE

ALMOUGGAR TAWSNA
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

FIDACTIVE
 Lot N°545 N° 3 &4 2éme etage

 hay(mohammadi(AGADIR(،
80000،(AGADIR(MAROC

ALMOUGGAR TAWSNA)شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)قطذة)
أرض)رقم)E / 477)حي)ا ه ى)أكادور)-)

8000)اكادور)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

51571
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (25
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ALMOUGGAR TAWSNA
مكتبة) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

 ب5ع)ا كتب,.
قطذة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
أرض)رقم)E / 477)حي)ا ه ى)أكادور)-)

8000)اكادور)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
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 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)
درهم،)موسم)كا تالي:

ا س5 )شريف)علي)حب)هللا):)550 
حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

 200 (: ا  ون) عز) سمر) ا س5 5)
حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

ا س5 )اومن)حب)هللا):)250)حصة)
بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

هللا) حب) علي) شريف) ا س5 )
 03 رقم) ف5ال) ت ارت) حي) عن1ا ه)ا()

80000)اكادور)املغرب.
ا س5 5)سمر)عز)ا  ون)عن1ا ه)ا()
اكادور) (80000  70 رقم) ت ارت) حي)

املغرب.
عن1ا ه)ا() هللا) حب) اومن) ا س5 )
بل1ك)113)رقم)03)حي)ت ارت)80000 

اكادور)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() هللا) حب) اومن) ا س5 )
بل1ك)113)رقم)03)حي)ت ارت)80000 

اكادور)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)باكادور)بتاريخ)30)ماي)2022 

تحت)رقم)110062.
351I

EXPERT HOUSE SARL

EUROSUD TRANSPORT
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

EXPERT HOUSE SARL
 AV MOULAY ISMAIL

 RESIDENCE FARAH BLOC A
 RDC(N(2(TANGER(،(90000،

TANGER MAROC
EUROSUD TRANSPORT)شركة)

عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)7،)شارع)
سجلماسة)إقامة)م1الي)علي)شريف)

مكتب)16)-)ب)-)90000)طنجة)
املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
127307

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (23
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.EUROSUD TRANSPORT
ا نول) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
ا 1طني)قا  قلي) لبضائع)عبر)ا طرق.

عن1ان)املور)االجتماعي):)7،)شارع)
إقامة)م1الي)علي)شريف) سجلماسة)
طنجة) (90000 (- ب) (- (16 مكتب)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: الج5 ي) ف5صل) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() الج5 ي) ف5صل) ا س5 )
 2 طابق) حمز5)ب9) بن1رام5ك) مركب)

رقم)14 90000)طنجة)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() الج5 ي) ف5صل) ا س5 )
 2 طابق) حمز5)ب9) بن1رام5ك) مركب)

رقم)14 90000)طنجة)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (18 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)253798.
352I

METREK COMPTA PRO

BASMADILI TRANS
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
حل)شركة

METREK COMPTA PRO
 KISSARIAT AL HOUDA AV MED
 V(1ER(ETAGE(N(4(،(14200،(SIDI

SLIMANE MAROC
BASMADILI TRANS)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 )في)ط1ر)ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)470)بل1ك)
س)حي)ا 5اسمين)-)16000)س5 ي)

قاسم)املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.28623

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 ماي) (06 في) املؤرخ)
عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)
 BASMADILI ا 1ح5 ) ا شريك)
 100.000 رأسما ها) مبلغ) (TRANS
 470 درهم)قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)
 16000 (- ا 5اسمين) حي) س) بل1ك)
س5 ي)قاسم)املغرب) ت5جة)ل):)فشل)

في)تم1يل)املشرقع.
 470 ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
 16000 (- ا 5اسمين) حي) س) بل1ك)

س5 ي)قاسم)املغرب.)
ق)عين:

ق) املن ولي) منير) ا س5 )5()
عن1ا ه)ا()حي)ا غماريين)ز وة)60)رقم)
املغرب) سل5مان) س5 ي) (14200  37

كمصفي))5() لشركة.
)قعن )اإلقتضاء)الح قد)املفرقضة)
محل) املخ1 ة) هم) ا صالح5ات) على)
ق) ا ذو1د) تبل5غ) محل) ق) املخابر5)
 470 (: با تصف5ة) املتذلوة) ا 1ثائق)
بل1ك)س)حي)ا 5اسمين)س5 ي)قاسم

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 30 بتاريخ) قاسم) بس5 ي) االبت ائ5ة)

ماي)2022)تحت)رقم)133.
353I

FICAGEST

 STRONG PLASTIQUE SARL
AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قفل)ا تصف5ة

FICAGEST

 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE
APPT(N°(12(،(40100)2،)مراكش)

maroc
 STRONG PLASTIQUE SARL AU
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي):)ا حي)

ا صناعي)طابق)تحت)االر�سي)رقم)
206)محل)رقم)3)مراكش)-)40000 

مراكش)املغرب).
قفل)ا تصف5ة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
.103847

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
حل) تورر) (2022 أبريل) (30 في) املؤرخ)
 STRONG PLASTIQUE SARL
مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة) (AU
رأسما ها) مبلغ) ا 1ح5 ) ا شريك) عات)
مورها) قعن1ان) درهم) (100.000
اإلجتماعي)ا حي)ا صناعي)طابق)تحت)
االر�سي)رقم)206)محل)رقم)3)مراكش)
املغرب) ت5جة) مراكش) (40000  -

 نت5جة) غ5اب)ا نشاط)ا تجاري).
ق)عين:

ق) بلغريب) املنذم) عب ) ا س5 )5()
 209 رقم) ا صناعي) ا حي) عن1ا ه)ا()
س5 ي)غا م)مراكش)40000)مراكش)

املغرب)كمصفي))5() لشركة.
ق)ق )تم)انذواد)الجمذ5ة)الختام5ة)
ا حي) قفي) (2022 أبريل) (30 بتاريخ)
رقم) االر�سي) تحت) طابق) ا صناعي)
 40000 (- مراكش) (3 رقم) محل) (206

مراكش)املغرب.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (18 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)135829.
354I

TOUBKAL INVEST

 GESTION AMHAL DE
STATION SERVICE

مجم1عة)عات)ا نفع)االقتصادي
تأسيس)شركة

TOUBKAL INVEST
 CENTRE D›AFFAIRE TOUBKAL

 1ER ETG APPT N° 6 RUE
 KHALID BEN OUALID GUELIZ
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 MARRAKECH،(40000،
MARRAKECH MAROC

 GESTION AMHAL DE STATION
SERVICE)مجم1عة)عات)ا نفع)

االقتصادي
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)محج1بة)
دقار)بنسل1ين)اوت)فاسكا)اوت)اقرير)

- 40000)مراكش)املغرب
تأسيس)مجم1عة)عات)ا نفع)

االقتصادي)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

124885
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 مارس) (31
ا نفع) عات) ملجم1عة) األسا�سي)

االقتصادي)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) مجم1عة) (: ا شركة) شكل)

ا نفع)االقتصادي.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
 GESTION AMHAL DE STATION

.SERVICE
محطة) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

خ مة)ا س5ارات)
محطة)دوزل.

عن1ان)املور)االجتماعي):)محج1بة)
دقار)بنسل1ين)اوت)فاسكا)اوت)اقرير)-)

40000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 400 (: امهال) الحسين) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
حصة) (200 (: امهال) يسر) ا س5 )

بو5مة)100)درهم) لحصة).
 200 (: اح5اقي) فاضمة) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
حصة) (200 (: امهال) ا س5 5) 1ر)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() امهال) الحسين) ا س5 )
 50 عمار5) (50 شوة) قزيس) اقامة)

40000)مراكش)املغرب.
ا س5 )يسر)امهال)عن1ا ه)ا()املنتزه)
الج و )6)عمار5)ن)شوة)38)طابق)4 

40000)مراكش)املغرب.
ا س5 5)فاضمة)اح5اقي)عن1ا ه)ا()
 50 عمار5) (50 شوة) قزيس) اقامة)

40000)مراكش)املغرب.
عن1ا ه)ا() امهال) ا س5 5) 1ر)
 50 عمار5) (50 شوة) قزيس) اقامة)

40000)مراكش)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() امهال) الحسين) ا س5 )
 50 عمار5) (50 شوة) قزيس) اقامة)

40000)مراكش)املغرب
ا س5 )يسر)امهال)عن1ا ه)ا()املنتزه)
الج و )6)عمار5)ن)شوة)38)طابق)4 

40000)مراكش)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
أبريل) (28 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)135088.
355I

FICAGEST

SOMNATRAV
إعالن)متذ د)ا ورارات

FICAGEST
 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE
APPT(N°(12(،(40100)2،)مراكش)

maroc
SOMNATRAV)»شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5«
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)حي)

م1زارن)رقم)544)اوت)اقرير)الح1قز)
مراكش)-)40000)مراكش)املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.45171
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)09)ماي)2022
تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)

قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ا س5 ) اصر) قام) حصص:) تف1يت)
ماهنة)بتف1يت)1450)حصة)من)اصل)
2900)حصة) فائ 5)ا س5 )املصطفى)

ماهنة.
قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
من) ا وا 1ني) لشركة) ا شكل) تغ5ير)
الى) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)

عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)
ا شريك)ا 1ح5 

على) ونص) ا ذي) (:3 رقم) قرار)
قب1ل) تم) ج و :) مسير) تذ5ين) ماولي:)
من) ماهنة) ا س5 ) اصر) استوا ة)
قتذ5ين) كمسير) لشركة) منصبه)
ا س5 )املصطفى)ماهنة)كمسير)قح5 )

 لشركة
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

ا شكل)ا وا 1ني) لشركة.
على) ونص) ا ذي) ق7:) (6 رقم) بن )

ماولي:)حصص)رأس)املال.
على) ونص) ا ذي) (:12 رقم) بن )

ماولي:)تذ5ين)املسير)ق)االمضاء
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (23 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136001.
356I

FICAGEST

MABED BATIMENT
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

FICAGEST
 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE
APPT(N°(12(،(40100)2،)مراكش)

maroc
MABED BATIMENT)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)عب )
ا كريم)الخطابي)اقامة)ج1اد)رقم)

109)ا شوة)رقم)43)ا طابق)ا ثا ث)-)
40000)مراكش)املغرب.

تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.111921
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تح1يل) تم) (2022 أبريل) (05 في) املؤرخ)
من) الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)
اقامة) الخطابي) ا كريم) عب ) »شارع)
 43 رقم) ا شوة) (109 رقم) ج1اد)
مراكش) (40000 (- ا ثا ث) ا طابق)

ا طابق)االقل) (276 إلى)»رقم) املغرب«)
 40000 (- املسار) تجزئة) رقم1) مكتب)

مراكش)املغرب«.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136143.
357I

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

 CAP : CENTRAL AGRO
PURCHASES G.I.E

مجم1عة)عات)ا نفع)االقتصادي
حل)شركة

CAUDIGEF FIDUCIAIRE
 AVENUE DES FARS APPT 920

 N°1(CYM(RABAT(،(10000،
RABAT MAROC

 CAP : CENTRAL AGRO
PURCHASES G.I.E)مجم1عة)عات)
ا نفع)االقتصادي)في)ط1ر)ا تصف5ة(

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ف5ال)
ص1ف5ا،)كلم)7.5)طريق)زعير)-)

10000)ا رباط)املغرب).
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.154343

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 ماي) (17 في) املؤرخ)
االقتصادي) ا نفع) عات) مجم1عة)
 CAP : CENTRAL AGRO
رأسما ها) مبلغ) (PURCHASES G.I.E
مورها) قعن1ان) درهم) (10.000
 7.5 كلم) ص1ف5ا،) ف5ال) اإلجتماعي)
املغرب) ا رباط) (10000 (- زعير) طريق)

 ت5جة)ل):)ا تصف5ة)الحب5ة.
ف5ال) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
ص1ف5ا،)كلم)7.5)طريق)زعير)-)10000 

ا رباط)املغرب).)
ق)عين:

ق) بنيس) شادوة) ا س5 )5()
 7.5 كلم) ص1ف5ا،) ف5ال) عن1ا ه)ا()
املغرب) ا رباط) (10000 زعير) طريق)

كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
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ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) با رباط) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)125043.
358I

ا شركة)املغرب5ة) تأمين)ا صادرات))سماوكس(

الشركة املغربية لتأمين 
الصادرات (سمايكس)
تذ5ين)رئيس)مجلس)اإلدار5

ا شركة)املغرب5ة) تأمين)ا صادرات)
)سماوكس(

24،)ز وة)علي)عب )ا رزاق،).،)
20100،)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب

ا شركة)املغرب5ة) تأمين)ا صادرات)
)سماوكس()»شركة)املساهمة«

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)24،)ز وة)
علي)عب )ا رزاق)-)20100)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب).
»تذ5ين)رئيس)مجلس)اإلدار5«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.53469

اإلداري) ا ذام) الجمع) إطار) في) (
املؤرخ)في)29)و1 15)2021)تورر)تذ5ين)

ا س5 )حج1ب)أحم 
شركة) إدار5) ملجلس) رئيسا)
ا صادرات) املغرب5ة) تأمين) ا شركة)

)سماوكس(
بتاريخ:)29)و1 15)2021

املخ1 ة) ه) ا صالح5ات) قتتمثل)
عام) لشركة) م ور) رئيس) ولي:) ف5ما)

املغرب5ة) تأمين)ا صادرات
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 17 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)824251.
359I

hhamid001@gmail.com

IAC TECH
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تف1يت)حصص

hhamid001@gmail.com
شارع)ا و س)اقامة)ام5نة)5)اقالد)
طا ب)حي)ا ذمرية)تجزئة)ا سكن)
اال 5ق)عين)ا شق)ا طابق)االقل)

ا شوة)2)،)23300،)ا ب5ضاء)املغرب
IAC TECH)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)10)ز وة)
الحرية)ا طابق)ا ثا ث)ا شوة)5 - 

23300)ا ب5ضاء)املغرب.
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.479557

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تمت) (2022 ماي) (05 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
خا 5ف) ر�سى) ()5( ا س5 ) تف1يت)
100)حصة)اجتماع5ة)من)أصل)100 
ا غني) عب ) ()5( ا س5 ) حصة) فائ 5)

ب1حا ين)بتاريخ)05)ماي)2022.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
 23 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)824733.
360I

ا 1كا ة)ا ذامة) لخ مات

 MED AUDIT FORMATION
& CONSIEL

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

ا 1كا ة)ا ذامة) لخ مات
ساحة)ا ذ ا ة)،)93100،)ا فن5 ق)

املغرب
 MED AUDIT FORMATION &
CONSIEL)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)
م1الي)رش5 )مجمع)املنزه)ف5ال)18 - 

90000)طنجة)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
127571

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (10
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)
ا 1ح5 .

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
 MED AUDIT FORMATION &

.CONSIEL
مركز) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
قاألنشطة) امل ر�سي) ا  عم) ق) ا لغات)

امل1ازية.
شارع) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 -  18 ف5ال) املنزه) مجمع) رش5 ) م1الي)

90000)طنجة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: ا 5ازغي) امنة) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() ا 5ازغي) امنة) ا س5 5)
ف5ال) املنزه) مجمع) رش5 ) م1الي) شارع)

18 90000)طنجة)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() ا ريحاني) اوة) ا س5 5)
10)ز وة)ز اتة)طابق)1)شوة)1 90000 

طنجة)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)4746.
361I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

DAMOURAISS
إعالن)متذ د)ا ورارات

 BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE

حي)ا فتح)ساحة)ا ن5ل)رقم)60 
ا ذ15ن)،)70000،)ا ذ15ن)املغرب
DAMOURAISS)»شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 «

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)حي)ا فتح)
تجزئة)1001)رقم)353)-)-)ا ذ15ن)

املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.41815
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)30)ماي)2022
تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)

على) ونص) ا ذي) (:1 رقم) قرار)
عات) شركة) تاسيس) تورر) ماولي:)
ا شريك) عات) املح قد5) املسؤق 5ة)
بتاريخ) عرفي) عو ) بم1جب) ا 1ح5 )
االجتماعي:) ا نشاط) (،2022/03/29
رأسمال:) ا ذواري.) ا تط1ير)
 1000 إلى) قـسم) درهم) (100000,00

حصة)من)فـئـة)100,00)درهم
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
وحض5ه) محم ) ا 1ح5 :) ا شريك)

(JA153944((5 5ب1ع
بن )رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ا تس5ير)قا ت1ق5ع:)يذه ان)إلى)ا س5 :)
 (JA153944((5 5محم )وحض5ه)ب1ع

مل 5)غير)مح قد5
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1517.
362I

GESTION ALJANOUB

SUMIFRED
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

GESTION ALJANOUB
ز وة)تط1ان)حي)ا سذاد5)عمار5)رقم)
2)ا طابق)ا ثا ث)ا ذ15ن)،)70000،)

ا ذ15ن)املغرب
SUMIFRED)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)
الخير)رقم)352)ا طابق)ا سفلي)
ا ذ15ن)-)70000)ا ذ15ن)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
41823
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في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (19
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.SUMIFRED
بناء) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
(- ا ذامة) قا الفتات) ,اإل ار5) ا كهرباء)

اشغال)متذ د5..
تجزئة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ا سفلي) ا طابق) (352 رقم) الخير)

ا ذ15ن)-)70000)ا ذ15ن)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: ا س5 )امل1ساقي)يذو1ب)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
يذو1ب) امل1ساقي) ا س5 )
حي) ا ف1سفاط) تجزئة) عن1ا ه)ا()
ا ذ15ن) ا ثاني) ا شطر) رش5 ) م1الي)

70000)ا ذ15ن)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
يذو1ب) امل1ساقي) ا س5 )
حي) ا ف1سفاط) تجزئة) عن1ا ه)ا()
ا ذ15ن) ا ثاني) ا شطر) رش5 ) م1الي)

70000)ا ذ15ن)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1525/2022.
363I

MCG

أس كا أم كروب إنفست
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz,(Marrakech(،(40000،

MARRAKECH MAROC
أس)كا)أم)كرقب)إ فست)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)امللك)

املسمى)ف5ال)ا كاني)25،)باب)دقكا ة،)
ا طابق)الخامس،)املكتب)رقم)1 - 

40000)مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

125891
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (16
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها):)أس)كا)

أم)كرقب)إ فست.
غرض)ا شركة)بإوجاز):)شراء)قب5ع)

قتأجير)ق)إستغالل)ا ذوارات.
امللك) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
25،)باب)دقكا ة،) املسمى)ف5ال)ا كاني)
 -  1 رقم) املكتب) الخامس،) ا طابق)

40000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 10.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
حصة) (60 (: ماساكام) ا شركة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
ا شركة)كا)أس)أل)�سي)كرقب):)30 

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
(: أرجا ت1 يز) أمب5ال ص) ا شركة)
10)حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
 1 عن1ا ه)ا() ماساكام) ا شركة)
أف1ني)دق) 1رقب،)ت1ر)أقرقبا)94320 

تيي)فرنسا.
كرقب) �سي) أل) أس) كا) ا شركة)
ا كاني) ف5ال) املسمى) امللك) عن1ا ه)ا()
الخامس،) ا طابق) دقكا ة،) باب) (،25

مراكش) (40000  1 رقم) املكتب)

املغرب.

أرجا ت1 يز) أمب5ال ص) ا شركة)

دي) بالص) (4 ش1ف5ل1،) عن1ا ه)ا()

كابيتان)65100)ش1ف5ل1)فرنسا.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

ا س5 )هاماطا)كامل)عن1ا ه)ا()19 

درافاي) (91210 ج1ن) سا ت) دق) ري)

فرنسا

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (30 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136214.

364I

EDIAN CONSULTING

VIN PASSION
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

EDIAN CONSULTING

48)ز وة)طارق)بن)زياد)مكتب)رقم)

3)ا ون5طر5،)14000،)ا ون5طر5)

املغرب

VIN PASSION)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)-41)ب)

شارع)طارق)بن)زياد)ا ون5طر5)

14000)ا ون5طر5)املغرب.

تف1يت)حصص
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.58981

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)

تمت) (2021 و1 15ز) (19 في) املؤرخ)

املصادقة)على):

ا زرقالي) سمير) ()5( ا س5 ) تف1يت)

100)حصة)اجتماع5ة)من)أصل)100 

ب1الن) )5()جاك) ا س5 ) حصة) فائ 5)

بتاريخ)19)و1 15ز)2021.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (

 03 بتاريخ) با ون5طر5) االبت ائ5ة)

غشت)2021)تحت)رقم)4129.

365I

GESTION ALJANOUB

RKHAOUI PEZ
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

GESTION ALJANOUB
ز وة)تط1ان)حي)ا سذاد5)عمار5)رقم)
2)ا طابق)ا ثا ث)ا ذ15ن)،)70000،)

ا ذ15ن)املغرب
RKHAOUI PEZ)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)70 
ا حي)ا 1ح 5)02)شوة)رقم)1)ا طابق)

االقل)ا ذ15ن)-)70000)ا ذ15ن)
املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
41827

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (19
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.RKHAOUI PEZ
ق) تجم5 ) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

تص ور)املنت1جات)ا بحرية..
عن1ان)املور)االجتماعي):)تجزئة)70 
ا حي)ا 1ح 5)02)شوة)رقم)1)ا طابق)
ا ذ15ن) (70000 (- ا ذ15ن) االقل)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: محم ) ا رخاقي) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() محم ) ا رخاقي) ا س5 )
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 01 املستوبل) تجزئة) ا با 5ة) طنجة)
 70000 طنجة) (02 طابق) (91 قطذة)

ا ذ15ن)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() محم ) ا رخاقي) ا س5 )
تجزئة)املستوبل)01)قطذة)91)طابق)

02)طنجة)70000)ا ذ15ن)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1527/2022.
366I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

ELGOUFI TRANS
إعالن)متذ د)ا ورارات

 BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE

حي)ا فتح)ساحة)ا ن5ل)رقم)60 
ا ذ15ن)،)70000،)ا ذ15ن)املغرب
ELGOUFI TRANS)»شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 «
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)تجزئة)
1500)رقم)94)-)-)ا ذ15ن)ا ذ15ن.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.41817
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)30)ماي)2022
تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)

على) ونص) ا ذي) (:1 رقم) قرار)
عات) شركة) تاسيس) تورر) ماولي:)
ا شريك) عات) املح قد5) املسؤق 5ة)
بتاريخ) عرفي) عو ) بم1جب) ا 1ح5 )
االجتماعي:) ا نشاط) (،2022/05/30
 100000,00 رأسمال:) ا سلع.)  ول)
درهم)قـسم)إلى)1000)حصة)من)فـئـة)

100,00)درهم
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
على) ونص) ا ذي) (:1 رقم) بن )
ماولي:)ا شريك)ا 1ح5 :)عادل)ا كفي)

(JC408738(
بن )رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ا تس5ير)قا ت1ق5ع:)يذه ان)إلى)ا س5 :)

غير) مل 5) ()JC408738( ا كفي) عادل)
مح قد5

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1518.
367I

SOCIETE FIDUL MAJ CONSULTING

STE SAP MAD SARLL AU
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
رفع)رأسمال)ا شركة

 SOCIETE FIDUL MAJ
CONSULTING

شارع)م1الي)احف5ظ)ميس1ر)،)
33250،)ميس1ر)املغرب

STE SAP MAD SARLL AU)شركة)
عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)دقار)
املالحة)ا شرق5ة)تساف)أقطاط)
الحاج)-)33300)أقطاط)الحاج)

املغرب.
رفع)رأسمال)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.1743

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تم) (2022 أبريل) (26 في) املؤرخ)
ق ره) بمبلغ) ا شركة) رأسمال) رفع)
»400.000)درهم«)أي)من)»600.000 
عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)
أق) حصص) و وة) تو وم) (: طريق)

ع5ن5ة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
أبريل) (28 بتاريخ) بب1ملان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)71/2022.
368I

STE FIACCOF 

MAFAZ CAR
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM(،(30080،(fes(maroc

MAFAZ CAR)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)املحل)
رقم)22)ز فة)بني)مالل)تجزئة)رياض)

واسمين)-)30000)فاس)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

72711
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (25
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.MAFAZ CAR
كراء) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا س5ارات)ب قن)سائق.
املحل) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
رياض) تجزئة) مالل) بني) ز فة) (22 رقم)

واسمين)-)30000)فاس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 500.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 500 (: املغاري) فاطمة) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
500)حصة) (: املغاري) امين) ا س5 )

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
املغاري)عن1ا ه)ا() ا س5 5)فاطمة)
س) ا 5اسمين) رياض) تجزئة) (189
فاس) (30000 ا شوف) عين) طريق)

املغرب.
عن1ا ه)ا() املغاري) امين) ا س5 )
179تجزئة)رياض)ا 5اسمين)س)طريق)

عين)ا شوف)30000)فاس)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
املغاري)عن1ا ه)ا() ا س5 5)فاطمة)
س) ا 5اسمين) رياض) تجزئة) (18989
فاس) (30000 ا شوف) عين) طريق)

املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)27)ماي)2022 

تحت)رقم)2783.
369I

STE FIACCOF 

STE MEDILAB PROJECT
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM(،(30080،(fes(maroc

STE MEDILAB PROJECT)شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5)في)ط1ر)

ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)اقامة)

فضاء)مرينا)رقم)1)ز وة)عب )ا كريم)
بن)جل1ن)مكتب)64)ا طباق)8 - 

30000)فاس)املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.66583

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 ماي) (13 في) املؤرخ)
 STE شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5)
MEDILAB PROJECT)مبلغ)رأسما ها)
مورها) قعن1ان) درهم) (100.000
 1 رقم) مرينا) فضاء) اقامة) اإلجتماعي)
مكتب) جل1ن) بن) ا كريم) عب ) ز وة)
8 - 30000)فاس)املغرب) 64)ا طباق)
اه اف) تحو5ق) ع م) (: ل)  ت5جة)

ا شركة.
اقامة) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
ا كريم) ز وة)عب ) (1 فضاء)مرينا)رقم)
 -  8 ا طباق) (64 مكتب) جل1ن) بن)

30000)فاس)املغرب.)
ق)عين:

ا س5 )5()محم )بلخ1)ق)عن1ا ه)ا()
 5 ا شوة) ا فردقس)عمار5)ج6) اقامة)
()5( كمصفي) املغرب) 30000)سطات)

 لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة)
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1)ز وة)عب ) :)اقامة)فضاء)مرينا)رقم)
ا كريم)بن)جل1ن)مكتب)64)ا طباق)8 
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)25)ماي)2022 

تحت)رقم)2728.
370I

ZYD PLUS SARL AU

TH DEVELOPMENT
إعالن)متذ د)ا ورارات

ZYD PLUS SARL AU
حي)ازكي)الج و )رقم)319)مراكش)،)

40000،)مراكش)املغرب
TH DEVELOPMENT)»شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5«
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)رقم)

2/413,)قاحة)س5 ي)براه5م,)دقار)
شذ1ف,)بلذك5 ,مراكش)-)-)مراكش)

املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.112441

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
املؤرخ)في)13)ماي)2022

تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)
أسهم) ب5ع) (1 رقم) قرار) رقم) قرار)
ماولي:) على) ونص) ا ذي) ا شركة:)
م1الي)عب )ا رحمان)ا تبر)وب5ع)جم5ع)
 TH« شركة) في) وملكها) ا تي) األسهم)
خمسمائة) أي) (، (»DEVELOPMENT
هشام) ا س5 ) سهم) صالح) ()500(

أوت)رقا.
قرار)رقم)قرار)رقم)2)تح1يل)ا شكل)
ماولي:) على) ونص) ا ذي) ا وا 1ني:)
شركة) شكل) تلوائ5ًا) ا شركة) تتخذ)
عض1) عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات)
عات)مسؤق 5ة) )من)شركة)

ً
ب ال قاح )
مح قد5.

استوا ة) (3 رقم) قرار) رقم) قرار)
ونص) ا ذي) ا سابق:) املشارك) املسير)
ا رحمان) عب ) م1الي) ماولي:) على)
م1ا 5 ) (، الجنس5ة) مغربي) ا تبر)
إيس5ل) في:) مو5م) (، (11/07/1972
 CIN: ،)حامل)رقم) 180)مراكش) رقم)
من) االستوا ة) وورر) (، (E408887

منصب)املسير)املشارك) لشركة.

قرار)رقم)قرار)رقم)4)تذ5ين)مسير)
ج و :)ا ذي)ونص)على)ماولي:)ا س5 )
الجنس5ة) مغربي) (، رقا) أوت) هشام)
(: في) مو5م) (، (22/11/1977 في) ق  ) (،
رقم) شوة) (,191 رقم) أقنست) إقامة)
6,)شارع)محم )ا بوال)كليز,)مراكش,)
 CIN: رقم) ا 1طن5ة) حامل) لبطاقة)
E587733)،)تم)تذ5ينه)كمسير)مشارك)

قح5 ) لشركة) فتر5)غير)مح قد5.
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
ونص) ا ذي) (:1 رقم) بن ) رقم) بن )
على)ماولي:)تتخذ)ا شركة)شكل)شركة)
عض1) عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات)
عات)مسؤق 5ة) )من)شركة)

ً
ب ال قاح )
مح قد5.

ونص) ا ذي) (:6 رقم) بن ) رقم) بن )
على)ماولي:)املساهمة)ا نو وة) لشريك)
ا 1ح5 ):)هشام)أوت)رقا)......100000 

درهم
ونص) ا ذي) (:7 رقم) بن ) رقم) بن )
ا شركة) مال) رأس) وبلغ) ماولي:) على)
إلى) موسمة) قهي) درهم.) (100000
أ ف))1000()سهم)بو5مة)مائة)درهم)
)100()درهم) لسهم)،)مكتتبة)با كامل)
قمخصصة) با كامل) قم ف1عة)
 لشريك)ا 1ح5 )قه1:)هشام)أوت)رقا)

......1000)سهم
ا ذي)ونص) (:12 بن )رقم) بن )رقم)
هشام) ا س5 ) تذ5ين) تم) ماولي:) على)
أوت)رقا)كشريك)مسير)قح5 ) شركة)
هذا) قيتم) (، (TH DEVELOPMENT

امل1ع )دقن)ح )زمني.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (27 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136207.
371I

Excellent menage

EXCELLENT MENAGE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

Excellent menage
 RUE MOHAMED SIDKI

 RDC ANGLE RUE GABON
 CASABLANCA(،(20300،

CASABLANCA Maroc
EXCELLENT MENAGE)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)ال ة)
واق1ت)قمصطفى)املذاني)ا طابق)

ا ثاني)رقم)69)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب)
20500)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

500081
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2021 أبريل) (22
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

. EXCELLENT MENAGE
غرض)ا شركة)بإوجاز):)

شراء)قب5ع)قت1زيع)جم5ع)املنتجات)
أق)امل1اد)من)أي) 1ع)كا ت

امل1اد) جم5ع) في) ا تجار5)
قاملستلزمات)قامل1اد

قاملنتجات) األجهز5) قب5ع) شراء)
املنز 5ة

تس1يق)متن1ع
أق) امل1اد) جم5ع) قتص ور) استيراد)

املستلزمات)أق)امل1اد.
شارع) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ال ة)واق1ت)قمصطفى)املذاني)ا طابق)
69)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب) ا ثاني)رقم)

20500)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )و1سف)زقرين):)500)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
 500 (: خ ور) اإل ه) عب ) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() زقرين) و1سف) ا س5 )
ا  ار) (20500 املغرب) ا ب5ضاء) ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب.
ا س5 )عب )اإل ه)خ ور)عن1ا ه)ا()
ا  ار) (20500 املغرب) ا ب5ضاء) ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() زقرين) و1سف) ا س5 )
ا  ار) (20500 املغرب) ا ب5ضاء) ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 22 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

أبريل)2021)تحت)رقم)15161.
372I

FINANCIAL CONSULTING PARTNERS

BENHAYOUN PHARM
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

 FINANCIAL CONSULTING
PARTNERS

 RUE IBNOU MOUNIR, 117
 RESIDENCE AZZARKA

 1ER ETAGE N2 MAARIF,
 CASABLANCA-(MAROC(،
20330،(Casablanca(Maroc

BENHAYOUN PHARM)شركة)
عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)اقامة)

ا كتب5ة)،املركز)1ب،)شارع)
ا زرقط1ني)قمحم )بوال،)شوة)رقم)
9،)ا طابق)2)جليز)-)40000)مراكش)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
125603

 06 في) مؤرخ) حر) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل)
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
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عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.BENHAYOUN PHARM
استغالل) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

قإدار5)ا ص5  5ات.
(: االجتماعي) املور) عن1ان)
شارع) 1ب،) ،املركز) ا كتب5ة) اقامة)
رقم) شوة) بوال،) قمحم ) ا زرقط1ني)
40000)مراكش) (- 2)جليز) 9،)ا طابق)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: ح15ن) بن) دونة) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 5)دونة)بن)ح15ن)عن1ا ه)ا()
شوة) (10 عمار5) ب1سك1ر5) ج1او1) لي)
ب1سك1ر5) الخضراء) امل ونة) (03

27182)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 5)دونة)بن)ح15ن)عن1ا ه)ا()
شوة) (10 عمار5) ب1سك1ر5) ج1او1) لي)
ب1سك1ر5) الخضراء) امل ونة) (03

27182)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (19 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)135893.
373I

CABINET RAMI EXPERTISE

 ETABLISSMENT SQALLI ET
BENZAKOUR

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قفل)ا تصف5ة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème(étage(Bureau(30(،(30000،
Fés, Maroc

 ETABLISSMENT SQALLI ET
BENZAKOUR)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي):)رقم)10 
ز وة)16) 1 بر)فاس)-)30000)فاس)

املغرب.
قفل)ا تصف5ة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
.17275

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تورر) (2022 ماي) (04 في) املؤرخ)
 ETABLISSMENT SQALLI حل)
عات) شركة) (ET BENZAKOUR
رأسما ها) مبلغ) املح قد5) املسؤق 5ة)
مورها) قعن1ان) درهم) (200.000
اإلجتماعي)رقم)10)ز وة)16) 1 بر)فاس)
- 30000)فاس)املغرب) ت5جة)إلتفاق)

على)إنهاء)ا شركة
ق)عين:

امين) بنزاك1ر) نذ5مة) ا س5 )5()
 34 رقم) إقامة) بالص) عن1ا ه)ا() ق)
 30000 أحم )ش1قي) 6)شارع) ا شوة)

فاس)املغرب)كمصفي))5() لشركة.
ق)ق )تم)انذواد)الجمذ5ة)الختام5ة)
 10 رقم) قفي) (2022 ماي) (04 بتاريخ)
فاس) (30000 (- فاس) 16) 1 بر) ز وة)

املغرب.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)27)ماي)2022 

تحت)رقم)2314/022.
374I

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

 DANIA ALIMENTATION
SARL .AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

حل)شركة

CAUDIGEF FIDUCIAIRE
 AVENUE DES FARS APPT 920

 N°1(CYM(RABAT(،(10000،
RABAT MAROC

 DANIA ALIMENTATION SARL
AU.)شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)

عات)ا شريك)ا 1ح5 )في)ط1ر)
ا تصف5ة(

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)38)طابق)
تحت)أر�سي)ا حي)ا صناعي)عين)

عت5ق)-)12000)تمار5)املغرب.

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.130633
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 ماي) (05 في) املؤرخ)
مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)
 DANIA ا 1ح5 ) ا شريك) عات)
مبلغ) (ALIMENTATION SARL .AU
قعن1ان) درهم) (100.000 رأسما ها)
تحت) طابق) (38 اإلجتماعي) مورها)
عت5ق) عين) ا صناعي) ا حي) أر�سي)
(: ل) املغرب) ت5جة) تمار5) (12000  -

ا تصف5ة)الحب5ة.
ق)ح د)مور)ا تصف5ة)ب)38)طابق)
تحت)أر�سي)ا حي)ا صناعي)عين)عت5ق)

- 12000)تمار5)املغرب.)
ق)عين:

ق) بلمج قب) محم ) ا س5 )5()
رقم) ف5ال) شبا ات) تجزئة) عن1ا ه)ا()
املغرب) ا رباط) (10000 م) ي) ح) (29

كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) بتمار5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)8183.
375I

WAY CONSEIL

 GENIUS MARRAKCHI
DEVELOPMENT

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
تأسيس)شركة

WAY CONSEIL
 N(823(MASSIRA(1(-A(،(40000،

MARRAKECH MAROC
 GENIUS MARRAKCHI

DEVELOPMENT)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)أطلس)
46)مواطذة)ا نخ5ل)تجزيئة)أطلس)
ا نخ5ل)-)40060)مراكش)املغرب)-)

40060)مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

125663
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (17
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
 GENIUS MARRAKCHI  :

.DEVELOPMENT
(• تاجر) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
ا  اخلي) ا  وك1ر) (• عواري) منذش)

قا رسم)•)تأجير)األثاث.
أطلس) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
أطلس) تجزيئة) ا نخ5ل) مواطذة) (46
(- املغرب) مراكش) (40060 (- ا نخ5ل)

40060)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
فر ك) 15دف5ك) ج1رجي) ا س5 )
ديسك1ينس):)500)حصة)بو5مة)100 

درهم) لحصة).
ماويس) بالنش) س1في) ا ا) ا س5 5)
درهم) (100 بو5مة) حصة) (500  :

 لحصة.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
فر ك) 15دف5ك) ج1رجي) ا س5 )
ديسك1ينس)عن1ا ه)ا()372حي)دق)التر)
اق  ري) 5ل) سا ت) تاس5ني59350)

59000) 5ل)فرنسا.
بالنش) س1في) ا ا) ا س5 5)
التر) دق) 372حي) عن1ا ه)ا() ماويس)
اق  ري) 5ل) سا ت) تاس5ني59350)

59000) 5ل)فرنسا.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
فر ك) 15دف5ك) ج1رجي) ا س5 )
ديسك1ينس)عن1ا ه)ا()372حي)دق)التر)
اق  ري) 5ل) سا ت) تاس5ني59350)

59000) 5ل)فرنسا
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باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (23 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)135966.
376I

PME CONSULTING GROUP

URBAVIA
إعالن)متذ د)ا ورارات

PME CONSULTING GROUP
رقم)66،)املكتب)11،)ا طابق)ا ثاني،)

مركب)الج1اهر،)شارع)ا سالقي،)
امل ونة)الج و 5،)فاس)،)30000،)

فاس)املغرب
URBAVIA)»شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 «

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)رقم)60 
مكاتب)املثلث)ا ذهبي)ز وة) ال)أم5نة)
ملذب)الخ5ل)-)30000)فاس)املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.59027
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)23)ماي)2022
تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)

قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
املتبوى) درهم) (500000 مبلغ) تحرير)
توررت) ا تي) املال) رأس) زياد5) من)
بتاريخ)2)أبريل)2021)قع ك)عن)طريق)
دفع)هذا)املبلغ)في)حساب)بنكي)باسم)

ا شركة.
قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ا وا 1ن) من) (7 ق) (6 املادتين) تذ ول)

األسا�سي) لشركة.
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)6:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
دفع) ا كتاني) ا شريف) أحم ) ا س5 )
 1500000 ق ره) مبلغا)  لشركة) و ا)

درهم.
بن )رقم)7:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
مبلغ) في) ا شركة) رأسمال) تح و ) تم)
إلى) موسم) درهم) (1500000 ق ره)
فئة) من) اجتماع5ة) حصة) (15000
با كامل) مكتتبة) درهم) ل1اح 5) (100
ا شريك) طرف) من) قمحرر5) و ا)
ا شريف) أحم ) ا س5 ) ا 1ح5 )

ا كتاني)قا ذي)أسن ت)إ 5ه)كاملة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)27)ماي)2022 

تحت)رقم)022/2315.
377I

COG

سوبير فلور
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

رفع)رأسمال)ا شركة

COG
 APPT N°3 IMM F RESID BAB

 TARGA(MARRAKECH،(40000،
MARRAKECH MAROC

س1بير)فل1ر)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)187 
املسير5)1)أ)ا حي)الحسني)مراكش)-)

40000)مراكش)املغرب.
رفع)رأسمال)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.11777

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
رفع) تم) (2022 ماي) (13 في) املؤرخ)
ق ره) بمبلغ) ا شركة) رأسمال)
من) أي) درهم«) (2.000.000«
»3.000.000)درهم«)إلى)»5.000.000 
حصص) تو وم) (: طريق) عن) درهم«)

 و وة)أق)ع5ن5ة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136242.
378I

aice compta

X RENT
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

aice compta
 lissasfa(3(bloc(d(n(199(،(20190،

casablanca maroc
X RENT)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ز وة)

كلم5مة)إقامة) 1فر)رقم)653)ا طابق)

ا رابع)ا شوة)11)ا  ارا ب5ضاء)-)
20000)ا  ارا ب5ضاء)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
543745

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (28
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 X (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.RENT
غرض)ا شركة)بإوجاز):)شراء)قب5ع)

مذ ات)األقراش.
ز وة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
كلم5مة)إقامة) 1فر)رقم)653)ا طابق)
(- ا  ارا ب5ضاء) (11 ا شوة) ا رابع)

20000)ا  ارا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
رقبير) ماريا) ست5فاني) ا س5 5)
درهم) (100 بو5مة) حصة) (1.000  :

 لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
رقبير) ماريا) ست5فاني) ا س5 5)
رقم) ز وة) يسبادقن) عن1ا ه)ا()
 28800 املحم وة) السيسطا) (388

املحم وة)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
رقبير) ماريا) ست5فاني) ا س5 5)
رقم) ز وة) يسبادقن) عن1ا ه)ا()
 28800 املحم وة) السيسطا) (388

املحم وة)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 20 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)824591.
379I

مكتب)املحاسبة

SOTRA QANDIL
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
حل)شركة

مكتب)املحاسبة

شارع)ج1ن)ك5ن5 ي)عمار5)أعراب)

ا طابق)األقل)رقم)ب4)،)35000،)

تاز5)املغرب

SOTRA QANDIL)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 )في)ط1ر)ا تصف5ة(

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)2)ز وة)

بين)اسطاور)تاز5)ا ذل5ا)-)35000)تاز5)

املغرب.

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.3961

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)

حل) تورر) (2022 أبريل) (01 في) املؤرخ)

عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)

 SOTRA QANDIL ا 1ح5 ) ا شريك)

درهم) (100.000 رأسما ها) مبلغ)
ز وة) (2 اإلجتماعي) مورها) قعن1ان)

بين)اسطاور)تاز5)ا ذل5ا)-)35000)تاز5)

املغرب) ت5جة)ل):)ع م)املردقدوة.
ز وة) (2 ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)

بين)اسطاور)تاز5)ا ذل5ا)-)35000)تاز5)

املغرب.)

ق)عين:

ق) ا ون ول) عادل) ا س5 )5()
تاز5) اسطاور) بين) ز وة) (2 عن1ا ه)ا()

كمصفي) املغرب) تاز5) (35000 ا ذل5ا)

)5() لشركة.

الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (

املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)

تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)

ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة)
: 2)ز وة)بين)اسطاور)تاز5)ا ذل5ا

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

االبت ائ5ة)بتاز5)بتاريخ)30)ماي)2022 

تحت)رقم)235.

380I
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مكتب)املحاسبة

KHALOUFI SOUKAINA
شركة)ا تضامن

حل)شركة

مكتب)املحاسبة

شارع)ج1ن)ك5ن5 ي)عمار5)أعراب)

ا طابق)األقل)رقم)ب4)،)35000،)

تاز5)املغرب

KHALOUFI SOUKAINA)شركة)

ا تضامن)في)ط1ر)ا تصف5ة(

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)27عمار5)

ا صفاء)حي)م1الي)و1سف)تاز5)-)

35000)تاز5)املغرب.

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.3953

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)

تورر) (2022 أبريل) (01 في) املؤرخ)

 KHALOUFI ا تضامن) شركة) حل)

SOUKAINA)مبلغ)رأسما ها)10.000 

اإلجتماعي) مورها) قعن1ان) درهم)

و1سف) م1الي) حي) ا صفاء) 27عمار5)

(: تاز5)املغرب) ت5جة)ل) (35000 (- تاز5)

ع م)املردقدوة.

ق)ح د)مور)ا تصف5ة)ب)27عمار5)

(- تاز5) و1سف) م1الي) حي) ا صفاء)

35000)تاز5)املغرب.)

ق)عين:

ق) ب1 1ر5) ا  ون) صالح) ا س5 )5()

تاز5) (1 ا تو م) س) مج) (57 عن1ا ه)ا()

()5( كمصفي) املغرب) تاز5) (35000

 لشركة.

الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (

املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)

تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)

ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة)

: 27عمار5)ا صفاء)حي)م1الي)و1سف)

تاز5

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

االبت ائ5ة)بتاز5)بتاريخ)27)ماي)2022 

تحت)رقم)229.

381I

مكتب)املحاسبة

SEBTRAD
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة
مكتب)املحاسبة

شارع)ج1ن)ك5ن5 ي)عمار5)أعراب)
ا طابق)األقل)رقم)ب4)،)35000،)تاز5)

املغرب
SEBTRAD)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)في)ط1ر)ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)86 

مجم1عة)2)حي)رشاد)تاز5)-)35000 
تاز5)املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.4387

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 أبريل) (01 في) املؤرخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
 10.000 رأسما ها) مبلغ) (SEBTRAD
 86 اإلجتماعي) مورها) قعن1ان) درهم)
 35000 (- تاز5) رشاد) حي) (2 مجم1عة)
تاز5)املغرب) ت5جة)ل):)ع م)املردقدوة.

 86 ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
 35000 (- تاز5) رشاد) حي) (2 مجم1عة)

تاز5)املغرب.)
ق)عين:

ق) ا ذ قاني) محم ) ا س5 )5()
تجزئة) ا فتح) حي) (96 عن1ا ه)ا()
تاز5) (35000 ا ذل5ا) تاز5) امس5لة)

املغرب)كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة)

: 86)مجم1عة)2)حي)رشاد)تاز5
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
االبت ائ5ة)بتاز5)بتاريخ)30)ماي)2022 

تحت)رقم)236.
382I

مكتب)املحاسبة

TAZA ATLAS
شركة)ا تضامن

حل)شركة
مكتب)املحاسبة

شارع)ج1ن)ك5ن5 ي)عمار5)أعراب)
ا طابق)األقل)رقم)ب4)،)35000،)تاز5)

املغرب
TAZA ATLAS)شركة)ا تضامن)في)

ط1ر)ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)تو م)
2)رقم)11)تاز5)ا ذل5ا)-)35000)تاز5)

املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.3687

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 أبريل) (01 في) املؤرخ)
TAZA ATLAS)مبلغ) شركة)ا تضامن)
قعن1ان) درهم) (10.000 رأسما ها)
رقم) (2 تو م) حي) اإلجتماعي) مورها)
املغرب) تاز5) (35000 (- ا ذل5ا) تاز5) (11

 ت5جة)ل):)ع م)املردقدوة.
ق)ح د)مور)ا تصف5ة)ب)حي)تو م)
تاز5) (35000 (- ا ذل5ا) تاز5) (11 رقم) (2

املغرب.)
ق)عين:

ق) اشهاب1) لحسن) ا س5 )5()
تاز5) (80 رقم) (2 تو م) حي) عن1ا ه)ا()
كمصفي) املغرب) تاز5) (35000 ا ذل5ا)

)5() لشركة.
)قعن )اإلقتضاء)الح قد)املفرقضة)
محل) املخ1 ة) هم) ا صالح5ات) على)
ق) ا ذو1د) تبل5غ) محل) ق) املخابر5)
ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)حي)تو م)

2)رقم)11)تاز5)ا ذل5ا
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
االبت ائ5ة)بتاز5)بتاريخ)30)ماي)2022 

تحت)رقم)233.
383I

FIDUCIARE COMPTABLITE

STE MOHALIF CONT
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE COMPTABILITE
س1ق)األربذاء)ا غرب)،)14300،)

س1ق)األربذاء)ا غرب)املغرب
STE MOHALIF CONT)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ال ة)
م5م1 ة)مركز)-)14300)س1ق)األربذاء)

ا غرب)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
27677

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (04
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 STE (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

. MOHALIF CONT
األشغال) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

املختلفة.
ال ة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
م5م1 ة)مركز)-)14300)س1ق)األربذاء)

ا غرب)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() املش1ك) محم ) ا س5 )
م5م1 ة) ق5اد5) ال) م5م1 ة) مركز) ال)
14300)س1ق)األربذاء)ا غرب)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (
قم1اطن)مسيري)ا شركة:

عن1ا ه)ا() املش1ك) محم ) ا س5 )
م5م1 ة) ق5اد5) ال) م5م1 ة) مركز) ال)
14300)س1ق)األربذاء)ا غرب)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا غرب) االربذاء) بس1ق) االبت ائ5ة)
بتاريخ)26)ماي)2022)تحت)رقم)269.
384I

PRESCOF

ORORE ADVISORY
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

PRESCOF
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 Rue(El(Yarmouk(Bureau(1(N°6(،
14000،(Kénitra(Maroc

ORORE ADVISORY)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)زاقية)ز وة)
ابن)زياد)قأبي)زرعة)عمار5)األهرام)ب)
مكتب)5 - 14000)ا ون5طر5)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
65471

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (30
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ORORE ADVISORY
:) صائح) بإوجاز) ا شركة) غرض)

قتس5ير).
عن1ان)املور)االجتماعي):)زاقية)ز وة)
زياد)قأبي)زرعة)عمار5)األهرام)ب) ابن)
مكتب)5 - 14000)ا ون5طر5)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)
درهم،)موسم)كا تالي:

(: ه1  ونك) ا شركة) 1كنيس)
درهم) (100 بو5مة) حصة) (1.000

 لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ه1  ونك) ا شركة) 1كنيس)
اقامة) الح اد5) (2175 عن1ا ه)ا()
 14020  2 مكتب) األقل) ادريس)

ا ون5طر5)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عب الحنين) ا ذل1ي) ا س5 )
 14 شوة) م1سك1) شارع) (1 عن1ا ه)ا()

املح5ط)14000)ا رباط)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) با ون5طر5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)91531.
385I

PRESCOF

STEELAFORM
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

PRESCOF
 Rue(El(Yarmouk(Bureau(1(N°6(،

14000،(Kénitra(Maroc
STEELAFORM)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)زاقية)ز وة)
ابن)زياد)قأبي)زرعة)عمار5)األهرام)ب)
مكتب)5 - 14000)ا ون5طر5)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
65475

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (30
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.STEELAFORM
صناعة) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

قب5ع)اآل 5ات)الح و وة.
عن1ان)املور)االجتماعي):)زاقية)ز وة)
زياد)قأبي)زرعة)عمار5)األهرام)ب) ابن)
مكتب)5 - 14000)ا ون5طر5)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)
درهم،)موسم)كا تالي:

(: ه1  ونك) ا شركة) 1كنيس)
درهم) (100 بو5مة) حصة) (1.000

 لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

ه1  ونك) ا شركة) 1كنيس)

اقامة) الح اد5) (2175 عن1ا ه)ا()

 14020  2 مكتب) األقل) ادريس)

ا ون5طر5)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )أومن)اعبيز5)عن1ا ه)ا()ز وة)

عب ا ذزيز)ب1طا ب)عمار5)01)شوة)1 

ا وبيبات)14000)ا رباط)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (30 بتاريخ) با ون5طر5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)2180.

386I

cabinet comptable aziz

 GLOBAL PROFESSIONNEL
METAL

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
تف1يت)حصص

cabinet comptable aziz

2)ز وة)4)ا ذه )الج و )ابن)امس5ك)

،)20450،)ا  ارا ب5ضاء)املغرب

 GLOBAL PROFESSIONNEL

METAL)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)194)محج)
رضا)ك ور5)بن)امس5ك)-)20450 

ا  ارا ب5ضاء)املغرب.

تف1يت)حصص
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.455911

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)

تمت) (2022 ماي) (12 في) املؤرخ)

املصادقة)على):

تف1يت)ا س5 ))5()حاد5)بختي)200 

 1.000 أصل) من) اجتماع5ة) حصة)

عالل) جم) ()5( ا س5 ) حصة) فائ 5)

بتاريخ)12)ماي)2022.

سذ5 ) جم) ()5( ا س5 ) تف1يت)

أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (200

1.000)حصة) فائ 5)ا س5 ))5()عالل)

 جم)بتاريخ)12)ماي)2022.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 27 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)18305.
387I

MOUKDIM CONSULTING

كازيت ترانس
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

MOUKDIM CONSULTING
 BD ZERKTOUNI 3EME 46 

 ETAGE(APPT(6،(20500،
CASABLANCA MAROC

كازيت)ترانس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)مصطفى)
ش1كري)ا شوة)رقم)2)أ فا)-)20370 

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.97377
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
املؤرخ)في)10)و1 15ز)2000)تم)تح1يل)
من) الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)
 2 رقم) ا شوة) ش1كري) »مصطفى)
أ فا)-)20370)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب«)
ا رقم) ب) اإلستوالل) ساحة) (1« إلى)
ا  ار) (20000 (- ا سابع) ا طابق) (705

ا ب5ضاء)املغرب«.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 07 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

 1 بر)2000)تحت)رقم)179476.
388I

NKH CONSULTING SARL

S.CONSTRUCTION
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

NKH CONSULTING SARL
 LOT TALAA 8 APP 1 TEMARA
 TEMARA،(12010،(TEMARA

MAROC
S.CONSTRUCTION)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
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ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)

ا 1فاق)رقم)39)تمار5)12000)تمار5)
املغرب.

تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.1089/133603
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تح1يل) تم) (2022 ماي) (10 في) املؤرخ)
من) الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)
»تجزئة)ا 1فاق)رقم)39)تمار5)12000 
هكتار) (24 »تجزئة) إلى) املغرب«) تمار5)
 12000 تمار5) (201 رقم) (2 سكت1ر)

تمار5)املغرب«.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (24 بتاريخ) بتمار5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)8191.
389I

C.CONSEILS

 Qualione Maroc Call
Center

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
تأسيس)شركة

C.CONSEILS
 NUMERO 3 RUE MANSOUR

 DAHBI(BUREAU(N°1(،(14000،
KENITRA MAROC

 Qualione Maroc Call Center
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي):47)ز وة)
غمر)ابن)عاص)إقامة)إسماع5ل)
مكتب)رقم)7)ا ون5طر5)-)14000 

ا ون5طر5)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

65313
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (05
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.Qualione Maroc Call Center
مشغل) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

مركز)االتصال.
عن1ان)املور)االجتماعي):):47)ز وة)
إسماع5ل) إقامة) عاص) ابن) غمر)
 14000 (- ا ون5طر5) (7 رقم) مكتب)

ا ون5طر5)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا ور اقي) ا  ون) شمس) ا س5 )
درهم) (80.000 بو5مة) حصة) (800  :

 لحصة).
شمس) بنت) واسمين) ا س5 5)
بو5مة) حصة) (100 (: ا ور اقي) ا  ون)

10.000)درهم) لحصة).
شمس) بن) ا هادي) محم ) ا س5 )
بو5مة) حصة) (100 (: ا ور اقي) ا  ون)

10.000)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا ور اقي) ا  ون) شمس) ا س5 )
س5 ي) م رسة) طريق) (7 عن1ا ه)ا()

رزيق)مورين)بن)عرقس)ت1نس.))
74932)بن)عرقس)ت1نس.

شمس) بن) ا هادي) محم ) ا س5 )
طريق) (7 عن1ا ه)ا() ا ور اقي) ا  ون)
بن) مورين) رزيق) س5 ي) م رسة)
بن) (74932 عرقس)ت1نس.))

عرقس)ت1نس.
شمس) بنت) واسمين) ا س5 5)
طريق) (7 عن1ا ه)ا() ا ور اقي) ا  ون)
بن) مورين) رزيق) س5 ي) م رسة)
بن) (74932 عرقس)ت1نس.))

عرقس)ت1نس.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا ور اقي) ا  ون) شمس) ا س5 )
س5 ي) م رسة) طريق) (7 عن1ا ه)ا()

رزيق)مورين)بن)عرقس)ت1نس.))
74932)بن)عرقس)ت1نس

الجال�سي) اومان) ا س5 5)
(، املر اق5ة) (1110 الخرافة) عن1ا ه)ا()

من1بة)-)ت1نس)1114)من1بة)ت1نس

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (17 بتاريخ) با ون5طر5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)91382.
390I

SELECT CONSEIL

LAILA DUNE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

رفع)رأسمال)ا شركة

SELECT CONSEIL
شارع)عب )امل1من)عمار4215)ا طابق)
ا رابع)رقم16)،)20360،)ا ب5ضاء)

املغرب
LAILA DUNE)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)
ا ش5خ)محم ) غ ف)املبنى)374 
 فت5حات)-)73000)ا  اخلة)قاد)

ا  هب)املغرب.
رفع)رأسمال)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.12127

ا ذام) الجمع) بموت�سى)
أبريل) (14 في) املؤرخ) اإلستثنائي)
2022)تم)رفع)رأسمال)ا شركة)بمبلغ)
من) أي) درهم«) (100.000« ق ره)
»1.900.000)درهم«)إلى)»2.000.000 
مواصة) إجراء) (: طريق) عن) درهم«)
ق) املو ار) املح د5) ا شركة) دو1ن) مع)

املستحوة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 20 بتاريخ) ا  هب) ب1ادي) االبت ائ5ة)

ماي)2022)تحت)رقم)885/2022.
391I

sud boujdour negoce

IWINA MULTISERVICE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

sud boujdour negoce
 Av(mohamed(V(n°23(Boujdour(،

71000،)ب1ج قر)املغرب
IWINA MULTISERVICE)شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5
 HAY(قعن1ان)مورها)اإلجتماعي

 MLY ABDELLAH AV EL

 ANSAR BOUJDOUR - 71000
BOUJDOUR MAROC

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
39365

في) مؤرخ) م1ثق) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2021 دجنبر) (10
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 IWINA(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

.MULTISERVICE
(: بإوجاز) ا شركة) غرض)
 Promotion immobilière
 construction de bâtiments

.résidence et non résidents
(: االجتماعي) املور) عن1ان)
 HAY MLY ABDELLAH AV EL
 ANSAR BOUJDOUR - 71000

.BOUJDOUR MAROC
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

10.000.000)درهم،)موسم)كا تالي:
حصة) (340 (: خ5ا) الحاج) ا س5 )

بو5مة)100)درهم) لحصة).
 330 (: ا س1داني) ا بشير) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
 330 (: حم ي) احم  اه) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
حي) عن1ا ه)ا() خ5ا) الحاج) ا س5 )
4)ب1ج قر) ا نهضة)ز وة) ف5كات)رقم)

71000)ب1ج قر)املغرب.
ا س5 )ا بشير)ا س1داني)عن1ا ه)ا()
 71000 ب1ج قر) اإلداري) ا حي)

ب1ج قر)املغرب.
ا س5 )احم  اه)حم ي)عن1ا ه)ا()
حي)الخير)3)ز وة)غز5)ب1ج قر)71000 

ب1ج قر)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
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حي) عن1ا ه)ا() خ5ا) الحاج) ا س5 )
4)ب1ج قر) ا نهضة)ز وة) ف5كات)رقم)

7100)ب1ج قر)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
دجنبر) (10 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2021)تحت)رقم)3790/21.
392I

KBH CONSULTING

BARUCH FOOD
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

رفع)رأسمال)ا شركة

KBH CONSULTING
 AVENUE JOULANE RUE DE 15

 TANGER(1ER(ETAGE(BUR(6،
30000،(FES(MAROC

BARUCH FOOD)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)12 13 
ق)14)اقامة)ام)ا ورى)طريق)اوم1زار)

فاس.)-)30000)فاس)املغرب).
رفع)رأسمال)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.69289

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
رفع) تم) (2022 ماي) (05 في) املؤرخ)
ق ره) بمبلغ) ا شركة) رأسمال)
»400.000)درهم«)أي)من)»100.000 
عن) درهم«) (500.000« إلى) درهم«)
دو1ن) مع) مواصة) إجراء) (: طريق)
ا شركة)املح د5)املو ار)ق)املستحوة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)24)ماي)2022 

تحت)رقم)2682.
393I

COGEFISC SARL

»الـمـسـره بــروم» ش.م.م
إعالن)متذ د)ا ورارات

COGEFISC SARL
45،)ز ـوـة)ا ـزبـ5ـر)بـن)ا ـذـ1ام،)

ا ـصـخـ1ر)ا ـسـ1داء)،)20290،)ا ـ ار)
ا ـبـ5ـضـاء)ا ـمـغـرب

»ا ـمـسـره)بــرقم«)ش.م.م)»شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5«

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)45،)

ز ـوة)ا ـزبـ5ـر)ابـن)ا ـذـ1ام،)ا ـصخـ1ر)

ا ـسـ1داء)-)20290)ا ـ ار)ا ـبـ5ـضـاء)

ا ـمـغـرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.245957

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)31)و1 15ز)2012

تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)

قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

تـفـ1يـت) عـلـى) قا ـمـصـادقـة) اإلقـرار)

ا ـتـي) االجتماع5ة) الحـصـص) جمـ5ـع)

ق) حـافـظ) ا ـذـربي) ا ـســ5ـ ) وـمـلـكـهـا)

ا ـغراقي) ـفـائـ 5) ا ـذـزيز) عـبـ ) ا ســ5ـ )

ا ـحـ5ـان) ا ـرحـمـان) عـبـ ) ا ـسـ5ـ )

مـسـذـ1دي،) عـبـ ا ـغـنـي) ا ـسـ5ـ ) ق)

أصبح) حـ5ـث) ا ـجـ و ،) ا ـشـريـك)

مـن) حـصـة) (300 مـنـهـما) كل) وـمتلـك)
رأسـمـال)ا شـركة.

على) ونص) ا ذي) (:2 رقم) قرار)

ماولي:)قـبـ1ل)اسـتـوـا ـة)ا ـســ5ـ )ا ـذـربي)

فـي) كـمـشـارك) مـهـامـه) مـن) حـافـظ)

قتـثـبـ5ـت) عمته) إبـراء) مـع) ا ـتسـ5ـ5ـر)

فـي) ا ـحـ5ـان) ا ـرحـمـان) عـبـ ) ا ســ5ـ )

مـنـصـبـه)كـمـسـ5ـر) لشـركـة.

قرار)رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

مـسـذـ1دي) عـبـ ا ـغـنـي) ا ـسـ5ـ ) تـذ5ـ5ـن)

كـمـسـ5ـر)إضـافـي) لشـركـة.

قرار)رقم)4:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
تـذـ وـل)ا ـبـن1د)6،)7)ق)14)مـن)ا ـوـا ـ1ن)

األسـا�سي) لـشـركـة.

قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)

بن )رقم)6:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

حصص)ا شركاء

بن )رقم)7:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
رأسمال)ا شركة

على) ونص) ا ذي) (:14 رقم) بن )

ماولي:)تذ5ين)قتح و )مهام)املسيرون

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

 16 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

غشت)2012)تحت)رقم)505581.

394I

MARCHICA CONSEIL

TAFSUT
شركة)ا تضامن

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

MARCHICA CONSEIL
44)،)شارع)ط1ك15،)ا طابق)1،)شوة)

1،)ا ناظ1ر.)،)62000،)ا ناظ1ر)
املغرب

TAFSUT)شركة)ا تضامن
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)عب )
امل1من)اقامة)شادوة)بني)ا صار)

ا ناظ1ر)-)62050)ا ناظ1ر)املغرب.
تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.18109

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تذ5ين) تم) (2022 مارس) (07 في) املؤرخ)
ا س5 )5() ج و ) لشركة) مسير)

ارح5مي)رش5 )كمسير)قح5 
تبذا) وب1ل)استوا ة)املسير.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
أبريل) (13 بتاريخ) با ناض1ر) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)592.
395I

MARCHICA CONSEIL

TADAMON RECYCLAGE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

MARCHICA CONSEIL
44)،)شارع)ط1ك15،)ا طابق)1،)شوة)

1،)ا ناظ1ر.)،)62000،)ا ناظ1ر)
املغرب

TADAMON RECYCLAGE)شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)ا سكة)
الح و وة)ا ذرقي)ا ناظ1ر)-)62550 

ا ناظ1ر)املغرب.
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.20307

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2022 مارس) (21 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
ا ذظمي) رش5 ) ()5( ا س5 ) تف1يت)
200)حصة)اجتماع5ة)من)أصل)400 

حصة) فائ 5)ا س5 ))5()احم )مجاط)
بتاريخ)21)مارس)2022.

ا ذاللي) محم ) ()5( ا س5 ) تف1يت)
200)حصة)اجتماع5ة)من)أصل)400 
حصة) فائ 5)ا س5 ))5()احم )مجاط)

بتاريخ)21)مارس)2022.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
أبريل) (18 بتاريخ) با ناض1ر) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)620.
396I

PREMIUM FINANCE

EL MARCHOUME TRANS
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
حل)شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH.(،(40000،
MARRAKECH MAROC

 EL MARCHOUME TRANS
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 )في)ط1ر)ا تصف5ة(

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)الحرش)
بل1ك)5)رقم)72 - 40000)مراكش)

املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.66405

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
حل) تورر) (2022 ماي) (09 في) املؤرخ)
عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)
 EL MARCHOUME( 5ا شريك)ا 1ح
 100.000 رأسما ها) مبلغ) (TRANS
حي) اإلجتماعي) مورها) قعن1ان) درهم)
 40000  -  72 رقم) (5 بل1ك) الحرش)
أزمة) (: ل) املغرب) ت5جة) مراكش)

اقتصادوة.
حي) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
 40000  -  72 رقم) (5 بل1ك) الحرش)

مراكش)املغرب.)
ق)عين:

ق) املرش1م) خل5ل) ا س5 )5()
عن1ا ه)ا()حي)الحرش)بل1ك)5)رقم)72 
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()5( املغرب)كمصفي) 40000)مراكش)
 لشركة.

الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (24 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136018.
397I

FIDUCIAIRE MALIKI

SOCIETE BIARCHI
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE MALIKI
شارع)املسج )رقم)20)ا طابق)االقل)
ا شوة)1)ا رش5 وة)ص)ب)188)،)

52000،)ا رش5 وة)املغرب
SOCIETE BIARCHI)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)
م1الي)اسماع5ل)رقم)67)ارف1د)-)

52000)ا رش5 وة)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
2022/15947

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (26
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.SOCIETE BIARCHI
مهن س) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

مذماري.
شارع) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
(- ارف1د) (67 رقم) اسماع5ل) م1الي)

52000)ا رش5 وة)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

 1.000 (: ادريس) بلحسن) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() ادريس) بلحسن) ا س5 )
ج) م) با  قنغ) ز وة) (1 رقم) ا شوة) (34

مكناس)50000)مكناس)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

عن1ا ه)ا() ادريس) بلحسن) ا س5 )
ج) م) با  قنغ) ز وة) (1 رقم) ا شوة) (34

مكناس)50000)مكناس)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

09)ماي) بتاريخ) با رش5 وة) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)-.

398I

MARCHICA CONSEIL

SARDI AGRO
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

MARCHICA CONSEIL

44)،)شارع)ط1ك15،)ا طابق)1،)شوة)
1،)ا ناظ1ر.)،)62000،)ا ناظ1ر)

املغرب

SARDI AGRO)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)دقار)افرا,)

بني)ب1يفرقر،)قلذ5ة)،)ا ناط1ر)-)

62672.)ا ناظ1ر)املغرب).

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.22423

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)

تذ5ين) تم) (2022 مارس) (22 في) املؤرخ)

ا س5 )5() ج و ) لشركة) مسير)

ا ك1مري)الحسين)كمسير)آخر

تبذا)إلقا ة)مسير.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
أبريل) (15 بتاريخ) با ناض1ر) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)602.
399I

MARCHICA CONSEIL

TAFSUT
شركة)ا تضامن
تف1يت)حصص

MARCHICA CONSEIL
44)،)شارع)ط1ك15،)ا طابق)1،)شوة)

1،)ا ناظ1ر.)،)62000،)ا ناظ1ر)
املغرب

TAFSUT)شركة)ا تضامن
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)عب )
امل1من)اقامة)شادوة)بني)ا صار)

ا ناظ1ر)-)62050)ا ناظ1ر)املغرب.
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.18109

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2022 مارس) (07 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
افوير) حسن) ()5( ا س5 ) تف1يت)
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (500
رش5 ) ()5( ا س5 ) 500)حصة) فائ 5)

ارح5مي)بتاريخ)07)مارس)2022.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
أبريل) (13 بتاريخ) با ناض1ر) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)592.
400I

AUDICOF GROUP

I-PLAY AFRICA
إعالن)متذ د)ا ورارات

AUDICOF GROUP
 Immeuble(office(ghandi, ,236
 bd ghandi, 3 ème étage, N°9
Casablanca(،(20000،)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب
I-PLAY AFRICA)»شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 «

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)62،)إقامة)
ري1،)شارع)عب )ا لط5ف)بن)ق قر،)
ب1رك1ن،)ا  ار)ا ب5ضاء)-)-)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.500191

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
اتخاع) تم) (2022 فبراور) (25 في) املؤرخ)

ا ورارات)ا تا 5ة:)
قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
الج و ) رأسمال) با توس5م) اإلقرار)

ا شركة)قامل1افوة)عليها
قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
من) ا وا 1ني) لشركة) ا شكل) تح1يل)
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5)عات)
ا شريك)ا 1حSARL AU( 5)إلى)شركة)

SARL(5عات)املسؤق 5ة)املح قد
قرار)رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
تح وث)ا نظام)األسا�سي) لشركة)من)
بغرض) قع ك) (30 ا بن ) إلى) (1 ا بن )

مطابوتها
قرار)رقم)4:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
500)من)األسهم) رأسمال)شركة) ب5ع)
شركة) قبل) من) (I-PLAY AFRICA
SAMYSO HOLDING) فائ 5)

ا س5 )أس )ا 1زاني)
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
 :30 ا بن ) إلى) (1 ا بن ) رقم) بن )
ا ذي)ونص)على)ماولي:))أ ظر)تح وث)

ا نظام)األسا�سي) لشركة)(
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 19 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)17309.
401I

FO CONSULTUNG SARL AU

MISTER MARBRE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تغ5ير)نشاط)ا شركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE AL
 ADDARISSA(HASSAN(،
100000،(RABAT(MAROC

MISTER MARBRE)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
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قعن1ان)مورها)االجتماعي)شارع)
الحسن)ا تاني)رقم)2)كلم)17)تمار5)-)

12000)تمار5)املغرب.
تغ5ير)نشاط)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.96655

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تغ5ير) تم) (2022 مارس) (23 في) املؤرخ)
نشاط)ا شركة)من)»ب5ع)م1اد)ا بناء«)

إلى)»ا نشاط)ا فالحي«.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) با رباط) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)3776.
402I

SYNERG

LPS AERO
إعالن)متذ د)ا ورارات

SYNERG
 N 223 BD ZERKTOUNI 6 EME
 ETAGE(،(20060،(CASABLANCA

MAROCA
LPS AERO)»شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5«
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)

ا  ارا ب5ضاء)–)زاقية)ز وة)املحطة)
قز وة)تيزي)أقسلي)–)عين)ا سبع)-)

20590)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.153031

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
املؤرخ)في)29)و1 15)2021

تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)
قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
جيرا  ) ا س5 )س15ن) استوا ة) *قبل)
مهامه) من) (» (SION GERALD  «
تاما،) قصال) قيمنحه) اقتراني) كشريك)
أعمال) كامل) عن) تحفظ،) دقن) نهائ5ا)
املذك1ر5.) با شركة) قإدارته) ت بيره)
ا شركة)ستك1ن)ملزمة) أن) ققرر)على)
ا 1ح5 ) با ت1ق5ع) صح5ح) بشكل)
ب5ير) جان) ا س5 ) أي) ا باقي،)  لشريك)
بن5ل)»)JEAN PIERRE PINEL)«)قهذا)

عن)كل)ا ذو1د)املتذلوة)بها.)
قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

األسا�سي) لشركة) ا نظام) -قيحين)
تغ5يرات) كل) االعتبار) بذين) باألخذ)

ا نظام)األسا�سي)املشار)ا يها)أعاله.
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
على) ونص) ا ذي) (:43 رقم) بن )
ا نظام) من) (43 ا فصل) يذ ل) ماولي:)

األسا�سي)»)تذ5ين)املسيرون«.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 24 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

 1 بر)2021)تحت)رقم)801537.

403I

ETABBAA LAHCEN

OPPO CAR
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تذ5ين)ممثل)قا 1ني) لشركة

ETABBAA LAHCEN
 RUE 8 N°41 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD
 BERRECHID RUE 8 N°41
 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD(BERRECHID،(26100،
BERRECHID MAROC

OPPO CAR)»شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 «

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)107-105 
ز وة)عمر)بن)الخطاب)برش5 )-)

26100)برش5 )املغرب.
»تذ5ين)ممثل)قا 1ني) لشركة«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.11977

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
قتبذا) (2022 مارس) (15 في) املؤرخ)
تذ5ين) تورر) الحالي) املسير) الستوا ة)

املمثل)ون()ا وا 1ني)ون(:)
-)املخا�سي)خل5 

مسؤق 5ة) عات) شركة) كار) اقب1)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )ا كائن)
107-105)ز وة) مورها)اإلجتماعي)ب:)
 26100 برش5 ) الخطاب) بن) عمر)

برش5 )املغرب
عن ) ا تجاري) ا سجل) رقم)

االقتضاء:)11977

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
أبريل) (14 بتاريخ) ببرش5 ) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)382.
404I

ETABBAA LAHCEN

OPPO CAR
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

ETABBAA LAHCEN
 RUE 8 N°41 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD
 BERRECHID RUE 8 N°41
 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD(BERRECHID،(26100،
BERRECHID MAROC

OPPO CAR)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)105-
107)ز وة)عمر)بن)الخطاب)برش5 )

- 26100)برش5 )املغرب.
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.11977

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2022 مارس) (15 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
عمري) اومن) ()5( ا س5 ) تف1يت)
500)حصة)اجتماع5ة)من)أصل)500 
حصة) فائ 5)ا س5 ))5()حنان)ق  وز5)

بتاريخ)15)مارس)2022.
رفاق) محم ) ()5( ا س5 ) تف1يت)
500)حصة)اجتماع5ة)من)أصل)500 
حصة) فائ 5)ا س5 ))5()حنان)ق  وز5)

بتاريخ)15)مارس)2022.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
أبريل) (14 بتاريخ) ببرش5 ) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)382.
405I

ETABBAA LAHCEN

KAMOBDEL IMMOBILIERE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

ETABBAA LAHCEN
 RUE 8 N°41 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD
 BERRECHID RUE 8 N°41
 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD(BERRECHID،(26100،
BERRECHID MAROC

 KAMOBDEL IMMOBILIERE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)26)شارع)
مرس)ا سلطان)شوة)3)ا طابق)االقل)
ا  ار)ا ب5ضاء)ا  ار)ا ب5ضاء)20000 

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

544027
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (05
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.KAMOBDEL IMMOBILIERE
منذش) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

عواري.
عن1ان)املور)االجتماعي):)26)شارع)
مرس)ا سلطان)شوة)3)ا طابق)االقل)
ا  ار)ا ب5ضاء)ا  ار)ا ب5ضاء)20000 

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 160 (: محم ) ا كحالقي) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
 160 (: قاسم) ا غني) عب ) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
 200 (: ا س5 )عب )ا كريم)ا ذل1ي)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
حصة) (160 (: احلي) حسن) ا س5 )

بو5مة)100)درهم) لحصة).
160)حصة) (: ا ذلج) االمين) ا س5 )

بو5مة)100)درهم) لحصة).
 160 (: ا واسمي) ج1اد) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
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قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

ا س5 )ا كحالقي)محم )عن1ا ه)ا()
02)ممر)ابن)بسام)حي)ا زهراء)برش5 )

26100)برش5 )املغرب.
ا س5 )عب )ا غني)قاسم)عن1ا ه)ا()
 26100 برش5 ) امين) تجزئة) (09

برش5 )املغرب.
ا ذل1ي) ا كريم) عب ) ا س5 )
 38  41 ا ز وة) االسر5) حي) عن1ا ه)ا()
 20000 ا  ارا ب5ضاء) ا شق) غين)

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
عن1ا ه)ا() احلي) حسن) ا س5 )
الجم5ل) املنظر) حي) ا ن1رس) ممر) (04

برش5 )26100)برش5 )املغرب.
ا س5 )االمين)ا ذلج)عن1ا ه)ا()16 
عمل5ة)بل1)كريم)درج)اG)طابق)3)شوة)
301)اG)ج)4)سك1ير)ا ب5ضاء)20000 

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
عن1ا ه)ا() ا واسمي) ج1اد) ا س5 )
حي) ب1عب5 ) ا رح5م) عب ) شارع) (221
برش5 ) (26100 برش5 ) (2 ا تسير)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )ا كحالقي)محم )عن1ا ه)ا()
02)ممر)ابن)بسام)حي)ا زهراء)برش5 )

26100)برش5 )املغرب
عن1ا ه)ا() احلي) حسن) ا س5 )
الجم5ل) املنظر) حي) ا ن1رس) ممر) (04

برش5 )26100)برش5 )املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 24 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)17707.
406I

HORICOM

 ETUDE TRAVAUX DIVERS
MAROCAINE

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
تأسيس)شركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES(،(50000،(MEKNES
MAROC

 ETUDE TRAVAUX DIVERS

MAROCAINE)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)املور)كائن)
ب)277-1)محل)ا طابق)األر�سي)

رياض)ا ذمران)قطذة)4)قيسالن)-)
50000)مكناس)املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
56237

 26 في) مؤرخ) حر) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل)
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
 ETUDE TRAVAUX DIVERS

.MAROCAINE
مكتب) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا  راسات
أشغال)ا بناء)املختلفة.

املور) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
كائن)ب)1-277)محل)ا طابق)األر�سي)
(- قيسالن) (4 قطذة) ا ذمران) رياض)

50000)مكناس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() الجاري) بنى) ا س5 5)
زقاغة) سك5نة) ال ة) حي) (15 ز وة) (12

30000)فاس)املغرب.
ا س5 )الجاري)عب )هللا)عن1ا ه)ا()
زقاغة) سك5نة) ال ة) حي) (15 ز وة) (12

30000)فاس)املغرب.
عن1ا ه)ا() مراد) ا ذاجي) ا س5 )
زقاغة) ا 1فاق) حي) ب) بل1ك) (89 رقم)

30000)فاس)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() الجاري) بنى) ا س5 5)
زقاغة) سك5نة) ال ة) حي) (15 ز وة) (12

30000)فاس)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) بمكناس) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)1915.
407I

MOORISH

INVIO TECHNOLOGIES
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

MOORISH
39)شارع) ال)واق1ت)ا طابق)5)شوة)د)

،)20080،)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
INVIO TECHNOLOGIES)شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5)في)ط1ر)

ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)410)شارع)

ا زرقط1ني)إقامة)حماد)ا طابق)
األقل)رقم)1 - 20000)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.473481

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 أبريل) (29 في) املؤرخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
مبلغ) (INVIO TECHNOLOGIES
قعن1ان) درهم) (10.000 رأسما ها)
شارع) (410 اإلجتماعي) مورها)
ا زرقط1ني)إقامة)حماد)ا طابق)األقل)
رقم)1 - 20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب)
ا تام) نشاط) ا ت1قف) (: ل)  ت5جة)

ا شركة.
 410 ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
شارع)ا زرقط1ني)إقامة)حماد)ا طابق)
األقل)رقم)1 - 20000)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب.)
ق)عين:

ق) و1نس) يت) وائ ) ا س5 )5()
تاومة) اقالد) الح وب) حي) عن1ا ه)ا()
كمصفي) املغرب) تاومة) اقالد) (83004

)5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 25 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825286.
408I

fiduciaire(la(koutoubia

SOCIETE RNM شركة ن ر م
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

fiduciaire(la(koutoubia
 RUE HASSAN BEN M›BAREK

 GUELIZ(n(34-(Marrakech(،
40000،(MARRAKECH(MAROC

شركة)ن)ر)م)SOCIETE RNM)شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)منشأ5)
ا 1رد5)اقامة)باب5ل1ن)شارع)محم )
ا سادس)عمارH(5)شوة)رقم)3 - 

40000)مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

134635
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 فبراور) (21
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
:)شركة) بمختصر)تسم5تها) اإلقتضاء)

. SOCIETE RNM(ن)ر)م
استغالل) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

مطذم).
منشأ5) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
محم ) شارع) باب5ل1ن) اقامة) ا 1رد5)
 -  3 رقم) شوة) (H عمار5) ا سادس)

40000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 50.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 250 (: و1سف) ا ه  ة) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
 250 (: ا ذل1ي)محم )رضا) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
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قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() و1سف) ا ه  ة) ا س5 )
محم ) شارع) رقم4) مريم) اقامة)

ا سادس)40000)مراكش)املغرب.
رضا) محم ) ا ذل1ي) ا س5 )
ا كتب5ة) طريق) امرشيش) عن1ا ه)ا()

رقم)62 40000)مراكش)املغرب).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() و1سف) ا ه  ة) ا س5 )
محم ) شارع) رقم4) مريم) اقامة)

ا سادس)40000)مراكش)املغرب)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
أبريل) (08 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)124423.
409I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

BRAS DE FER
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR(RMA(APPT(102(،(30000،
FES MAROC

BRAS DE FER)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شوة)08 
با طابع)األقل)عمار5)64)حي)ا نخ5ل)

زقاغة)-)30020)فاس)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
72661

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 مارس) (08
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)
ا 1ح5 .

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 BRAS (: اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها)

.DE FER
االستيراد) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

قا تص ور) وطع)غ5ار)ا س5ارات.
عن1ان)املور)االجتماعي):)شوة)08 
ا نخ5ل) حي) (64 عمار5) األقل) با طابع)

زقاغة)-)30020)فاس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: املصطفى)دك1ش) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )املصطفى)دك1ش)عن1ا ه)ا()
 31250 كن ر) إوم1زار) املشاش5ة) حي)

إوم1زار)كن ر)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )املصطفى)دك1ش)عن1ا ه)ا()
 31250 كن ر) إوم1زار) املشاش5ة) حي)

إوم1زار)كن ر)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)24)ماي)2022 

تحت)رقم)2689.
410I

HORICOM

EUROVIA BTP
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES(،(50000،(MEKNES
MAROC

EUROVIA BTP)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)96 
شارع)حي)س5 ي)ا هادي)ا طابق)1 

زقاغة)-)30000)فاس)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
71289

في) مؤرخ) حر) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 وناور) (20
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.EUROVIA BTP
أشغال) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا بناء)املختلفة.
 96 رقم) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 1 ا طابق) ا هادي) س5 ي) حي) شارع)

زقاغة)-)30000)فاس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() كمال) س1كني) ا س5 )
قاد)فاس) املرجة) اهال) تجزئة) (37 رقم)

30000)فاس)املغرب.
عن1ا ه)ا() محم ) املنعي) ا س5 )
زقاغة) ا هادي) 7)حي)س5 ي) ز وة) (96

30000)فاس)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() كمال) س1كني) ا س5 )
قاد)فاس) املرجة) اهال) تجزئة) (37 رقم)

30000)فاس)املغرب
عن1ا ه)ا() محم ) املنعي) ا س5 )
زقاغة) ا هادي) 7)حي)س5 ي) ز وة) (96

30000)فاس)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
فبراور) (14 بتاريخ) بفاس) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)729.
411I

س15طي)ك1نسلتينك

سرفسيو كا
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
حل)شركة

س15طي)ك1نسلتينك
ادريس)الحارثي)رقم)1483)طابق)3 

شوة)6)م1الي)رش5 )ا  ار)ا ب5ضاء)،)
20000،)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب

سرفس15)كا)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )في)

ط1ر)ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)12)زتفة)
صبري)ب1جمذة)ا طابق)االقل)رقم)
6)ا  ارا ب5ضاء)-)20250)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.279475

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تورر) (2021 غشت) (02 في) املؤرخ)
مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة) حل)
سرفس15) ا 1ح5 ) ا شريك) عات)
درهم) (100.000 رأسما ها) مبلغ) كا)
زتفة) (12 اإلجتماعي) مورها) قعن1ان)
 6 رقم) االقل) ا طابق) ب1جمذة) صبري)
ا  ارا ب5ضاء)-)20250)ا  ار)ا ب5ضاء)
علي) ا و ر5) ع م) (: ل) املغرب) ت5جة)

متابذة)ا نشاط).
ق)ح د)مور)ا تصف5ة)ب)12)زتفة)
 6 رقم) االقل) ا طابق) ب1جمذة) صبري)
20250)ا  ارا ب5ضاء) ا  ارا ب5ضاء)-)

املغرب.)
ق)عين:

ق) كن ي) هشام) ا س5 )5()
 06 مجم1عة) ا ب ر) اقامة) عن1ا ه)ا()
عمار5)49)رقم)13)عين)ا سبع)20590 
()5( كمصفي) املغرب) ا ب5ضاء) ا  ار)

 لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة)
ا طابق) ب1جمذة) صبري) زتفة) (12  :

االقل)رقم)6)ا  ارا ب5ضاء
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 11 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)
799909- رقم) تحت) (2021  1 بر)

.38887

412I
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GOLDEN KNOWLEDGE

BLANCASTONE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

GOLDEN KNOWLEDGE
 RUE AL ANDALOS IMM AL

 AHBAS NR 15 CENTRE VILLE
 AL(HOCEIMA(،(32000،(AL

HOCEIMA MAROC
BLANCASTONE)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ز وة)
االطالس)عمار5)45)ا شوة)16 

املذارف)ا  ار)ا ب5ضاء)-)20370 
ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
541739

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (20
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.BLANCASTONE
غرض)ا شركة)بإوجاز):)-ا ترك5بات)

قا  وك1ر)قا تصم5م)ا  اخلي.
-استراد)قا تص ور.

-ب5ع)قت1زيع)جم5ع)ا 1اع)املنتجات)
اق) شكلها) كان) اوا) قا سلع) قامل1اد)

طب5ذتها.
-تجار5.

-تو وم)الخ مات.
-تنظ5م)االح اث.
-اعمال)مختلفة..

ز وة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 16 ا شوة) (45 عمار5) االطالس)
املذارف)ا  ار)ا ب5ضاء)-)20370)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)
درهم،)موسم)كا تالي:

 1.000 (: محم1ح) ا س5 5) جا5)
حصة)بو5مة)1.000)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() محم1ح) ا س5 5) جا5)
 20370 تاز5) ا صح5ة) املنازل) (595

تاز5)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() محم1ح) ا س5 5) جا5)
 20370 تاز5) ا صح5ة) املنازل) (595

تاز5)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 28 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

أبريل)2022)تحت)رقم)-.
413I

SAHDAMAR

SAHDAMAR سهدمار
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
حل)شركة

SAHDAMAR
 RUE AIT YEFELMAN 107-105

 DERB SULTAN EL FIDA
 CASABLANCA(،(22000،
CASABLANCA MAROC

سه مار)SAHDAMAR)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 )في)ط1ر)ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)107-105 

ز وة)اوت)وفلمان)درب)ا سلطان)
ا ف اء)-)22000)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.373069

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 ماي) (10 في) املؤرخ)
مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)
سه مار) ا 1ح5 ) ا شريك) عات)
رأسما ها) مبلغ) (SAHDAMAR

مورها) قعن1ان) درهم) (100.000
اوت) ز وة) (105-107 اإلجتماعي)
(- ا ف اء) ا سلطان) درب) وفلمان)
22000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب) ت5جة)

ل):)خسار5)راسمال.
105- ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
107)ز وة)اوت)وفلمان)درب)ا سلطان)
ا ب5ضاء) ا  ار) (22000 (- ا ف اء)

املغرب.)
ق)عين:

ق) اقزكان) سهين) ا س5 )5()
كا 5ف1ر 5ا) باب) اقامة) عن1ا ه)ا()
 11 شوة) (5 طابق) ا ناف1ر5) عمار5)
املغرب) ا ب5ضاء) ا  ار) (22000

كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 25 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825297.
414I

GHIZLANE DOUBLANE

F.GLACE
إعالن)متذ د)ا ورارات

GHIZLANE DOUBLANE
رقم)5)عمار5)ا ذب ي)شارع)محم )

ا سادس)،)24000،)الج و 5)املغرب
F.GLACE)»شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 «

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)دقار)اقالد)
ا شاوب)م1الي)عب )هللا)-)-)الج و 5)

املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.19143

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
اتخاع) تم) (2022 أبريل) (22 في) املؤرخ)

ا ورارات)ا تا 5ة:)
قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ا س5 ) حصة) فائ 5) (500 تف1يت)

كمران)عب )الحك5م
قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
إلى) ا شركة) ا تجاري) ا شذار) تغ5ير)

F.G.GLASS
قرار)رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

تغ5ير)ا شكل)ا وا 1ني) لشركة
قرار)رقم)4:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
كمران) الحك5م) عب ) ا س5 ) تذ5ين)
مسير) لشركة)إلى)جا ب)ا س5 )فرقان)

محم 
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
الج و ) ا تجاري) ا شذار) تح و )

 لشركة
على) ونص) ا ذي) (:6-7 رقم) بن )
الج و ) ا توس5م) تح و ) ماولي:)

 لحصص
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) بالج و 5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)27861.
415I

BNM MENUISIER GENERALE SARL AU

ب ن م منويزي جينيرال
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

 BNM MENUISIER GENERALE
SARL AU

 BUREAU MARINA ETAGE
 4 BUR 19 AV ABDELKRIM
 BENJELOLLOUN(VN(FES(،

30000،(FES(MAROC
ب)ن)م)من1يزي)ج5نيرال)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)مكاتب)

مارينا)طابق)3)مكتب)19)شارع)عب )
ا كريم)بنجل1ن)م)ج)فاس)-)30000 

فاس)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
72485

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (25
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)
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باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها):)ب)ن)م)

من1يزي)ج5نيرال.
في) :)مواقل) بإوجاز) ا شركة) غرض)
األشغال) في) مواقل) (- ا ذامة) ا نجار5)

املختلفة.
مكاتب) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
عب ) شارع) (19 مكتب) (3 طابق) مارينا)
 30000 (- فاس) ج) م) بنجل1ن) ا كريم)

فاس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: شرقد) أحم ) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() شرقد) أحم ) ا س5 )

فاس)30000)فاس)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() شرقد) أحم ) ا س5 )

فاس)30000)فاس)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)04)ماي)2022 

تحت)رقم)2045.
416I

DAMO CONSULTING SARL

ELECTROLOGIE
إعالن)متذ د)ا ورارات

DAMO CONSULTING SARL
 AV PASTEUR 1° ETG N°18 54

 TANGER(tanger,(tanger،(90000،
tanger MAROC

ELECTROLOGIE)»شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 «
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)ز وة)

عرباق5)ق)ز وة)ا ناظ1ر)اقامة)محم )
رضا)بل1ك)ا)ا طابق)االقل)رقم)16 - 

90000)طنجة)املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.104557

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
اتخاع) تم) (2022 ماي) (11 في) املؤرخ)

ا ورارات)ا تا 5ة:)
على) ونص) ا ذي) (:1 رقم) قرار)
 600 تف1يت) على) امل1افوة) ماولي:)
درهم) (100 بو5مة) اجتماع5ة) حصة)
تشكل60%  ا تي) ا 1اح 5)  لحصة)
من)راسمال)ا شركة)في)ملك)ا صا حي)
ب1 ذيش) ا س5 ) املج5 ) فائ 5) عب )
محم )300)حصة)اجتماع5ة)ق)ا س5 )
ا غريبي)ا ذرق�سي)عب )هللا)300)حصة)

اجتماع5ة
على) ونص) ا ذي) (:2 رقم) قرار)
عب ) ا صا حي) ا ساد5) تذ5ين) ماولي:)
ق) محم ) ب1 ذيش) ا س5 ) ق) املج5 )
في) عب )هللا) ا ذرق�سي) ا غريبي) ا س5 )
مهام)ا تس5ير) لشركة)قدا ك)مل 5)غير)

مح د5
قرار)رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
الى) ا شركة) مور) على) ول) امل1افوة)
ا ذزيب) بحي) ا كائن) الج و ) ا ذن1ان)
 9 حاج)ق قر)اقامة)ا بستان)ا ذمار5)

رقم)2)طنجة
قرار)رقم)4:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

مالئمة)ا وا 1ن)االسا�سي) لشركة
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)5:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ا تالي) ا ذن1ان) في) ح د) ا شركة) مور)
اقامة) ق قر) حاج) ا ذزيب) بحي) (:

ا بستان)ا ذمار5)9)رقم)2)طنجة
على) ونص) ا ذي) (:7 رقم) بن )
في) ح د) ا شركة) راسمال) ماولي:)
الى) موسمة) درهم) (100000 مبلغ)
درهم) (100 اجتماع5ة) حصة) (1000
 لحصة)ا 1اح 5)ت1زعت)على)ا شكل)
املج5 ) عب ) ا صا حي) ا تالي:ا س5 )
400)حصة)اجتماع5ة)ا س5 )ا غريبي)
ق) اجتماع5ة) حصة) (300 ا ذرق�سي)
حصة) (300 محم ) ب1 ذيش) ا س5 )

اجتماع5ة

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)254035.
417I

ETABBAA LAHCEN

SAHEL CASH
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

ETABBAA LAHCEN
 RUE 8 N°41 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD
 BERRECHID RUE 8 N°41
 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD(BERRECHID،(26100،
BERRECHID MAROC

SAHEL CASH)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)
ا ساحل)رقم)87)ح )ا س1ا م)

برش5 )-)26100)ح )ا س1ا م)برش5 )
املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
15665

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2021 غشت) (02
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 SAHEL(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

.CASH
تح1يل) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ام1ال)ق)خ مات)مختلفة.
تجزئة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ا ساحل)رقم)87)ح )ا س1ا م)برش5 )
- 26100)ح )ا س1ا م)برش5 )املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 500 (: ب1شذ5ب) ص وق) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

ا س5 5)مفتاح)صار5):)500)حصة)
بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

ا س5 )ص وق)ب1شذ5ب)عن1ا ه)ا()
ا س1ا م) ح ) ا ساحل) رياض) تجزئة)
برش5 ) ا س1ا م) ح ) (26100 برش5 )

املغرب.
عن1ا ه)ا() صار5) مفتاح) ا س5 5)
برش5 ) ا س1ا م) دقار) كرقش5ين)
26100)ح )ا س1ا م)برش5 )املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (
قم1اطن)مسيري)ا شركة:

ا س5 )ص وق)ب1شذ5ب)عن1ا ه)ا()
ا س1ا م) ح ) ا ساحل) رياض) تجزئة)
برش5 ) ا س1ا م) ح ) (26100 برش5 )

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
شتنبر) (10 بتاريخ) ببرش5 ) االبت ائ5ة)

2021)تحت)رقم)1129.
418I

FO CONSULTUNG SARL AU

 MISTER «مستر ماربر
« MARBRE

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تغ5ير)تسم5ة)ا شركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE AL
 ADDARISSA(HASSAN(،
100000،(RABAT(MAROC

 « MISTER MARBRE(»مستر)ماربر
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)االجتماعي)شارع)

الحسن)ا تاني)رقم)2)ك5ل1متر)17 
تمار5)-)12000)تمار5)املغرب.

تغ5ير)تسم5ة)ا شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

96655
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تغ5ير) تم) (2022 مارس) (23 في) املؤرخ)
ماربر«) »مستر) من) ا شركة) تسم5ة)
اس) »بي) إلى) (»« (MISTER MARBRE

. «« B S AGRI(«(آكري
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باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (25 بتاريخ) با رباط) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)3776.

419I

ETABBAA LAHCEN

MASTER STAR
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 

تذ5ين)ممثل)قا 1ني) لشركة

ETABBAA LAHCEN

 RUE 8 N°41 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD

 BERRECHID RUE 8 N°41

 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD(BERRECHID،(26100،

BERRECHID MAROC

MASTER STAR)»شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 «

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)تجزئة)

ا ن1ر)رقم)71)ا  رق5)برش5 )-)

26100)ا  رق5)برش5 )املغرب.

»تذ5ين)ممثل)قا 1ني) لشركة«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.12659

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

قتبذا) (2021 أكت1بر) (12 في) املؤرخ)

تذ5ين) تورر) الحالي) املسير) الستوا ة)

املمثل)ون()ا وا 1ني)ون(:)

-)ب ري)رش5 

ماستر)ستار)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )ا كائن)

مورها)اإلجتماعي)ب:)تجزئة)ا ن1ر)رقم)

برش5 ) (26100 برش5 ) ا  رق5) (71

املغرب

عن ) ا تجاري) ا سجل) رقم)

االقتضاء:)-

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

أكت1بر) (13 بتاريخ) ببرش5 ) االبت ائ5ة)

2021)تحت)رقم)1210.

420I

GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

 CHALLENGE BOUGHAZ
GROUP

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
تأسيس)شركة

 GROUPE MANAGEMENT DE
COMPETENCE

 Route De Larache Immeuble
 BOUAABID 1er Étage Numéro
 1 Route De Larache Immeuble
 BOUAABID 1er Étage Numéro
1،(92150،(Ksar(el(kebir(maroc

 CHALLENGE BOUGHAZ
GROUP)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)

اإلدريس5ة)رقم)99 - 92000 
ا ذرائش)املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
6849

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (17
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
 CHALLENGE BOUGHAZ

. GROUP
مكتب) (- (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
قاالستشارات) قا  راسات)  لت ريب)

قا ت ق5ق)قالخ مات)املختلفة.
في) متخصص) عملي) ت ريب) (-
االتصال) (، امل ن) تخط5ط) مجاالت:)
قا ض5افة)،)ا تم1يل)املحلي)،)اإلدار5.

ا سلطات) قدعم) مساع 5) (-
املحل5ين) )املسؤق ين) املحل5ة)
امل  5ة() الخ مة) قم1ظفي) املنتخبين)
قا شركات)الخاصة)قاألشكال)األخرى)
قتنف5ذ) إنشاء) في) الجمذ5ات) من)

مشاريع)قبرامج)ا تنم5ة.
ا ت ريب5ة.) ا بذثات) وضمن) (-
ت ريب5ة) قح ات) وو م) (، ا 1اقع) في)
املنتخبين) املسؤق ين) ملساع 5)
املحل5ين)قا 1كالء)في)ا وطاعين)ا ذام)
قالخاص)من)خالل)تزقي هم)باألدقات)

ا تون5ة)قا وا 1 5ة)املناسبة.

مست ام) عرض) مهمة) تذزيز) (-
(، قا ورب) (، الج1د5) عا 5ة)  لخ مات)
قا تون5ة) له5اكل) ا وا 1 5ة) قاملش1ر5)

ا ذامة)قالخاصة)،)قاألفراد.
-)املتاجر5)بشكل)عام..

تجزئة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
اإلدريس5ة)رقم)99 - 92000)ا ذرائش)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 5)إومان)خرقب):)500)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
 500 (: ا كن1ني) سك5نة) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() خرقب) إومان) ا س5 5)
 306 رقم) تطفت) شارع) ا ذرقبة) حي)

92150)ا وصر)ا كبير)املغرب.
ا س5 5)سك5نة)ا كن1ني)عن1ا ه)ا()
رقم) (8 ز وة) ج) مجم1عة) ا سالم) حي)

29 92150)ا وصر)ا كبير)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() خرقب) إومان) ا س5 5)
 306 رقم) تطفت) شارع) ا ذرقبة) حي)

92150)ا وصر)ا كبير)املغرب
ا س5 5)سك5نة)ا كن1ني)عن1ا ه)ا()
رقم) (8 ز وة) ج) مجم1عة) ا سالم) حي)

29 92150)ا وصر)ا كبير)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) با ذرائش) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)541.
421I

ETABBAA LAHCEN

MASTER STAR
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

ETABBAA LAHCEN
 RUE 8 N°41 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD
 BERRECHID RUE 8 N°41
 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD(BERRECHID،(26100،
BERRECHID MAROC

MASTER STAR)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)
ا ن1ر)رقم)71)ا  رق5)-)26100 

ا  رق5)برش5 )املغرب.
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.12659

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2021 أكت1بر) (12 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
زرقال) رش5 ) ()5( ا س5 ) تف1يت)
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (2.500
2.500)حصة) فائ 5)ا س5 ))5()رش5 )

ب ري)بتاريخ)12)أكت1بر)2021.
شل5كي) حسن) ()5( ا س5 ) تف1يت)
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (2.500
2.500)حصة) فائ 5)ا س5 ))5()رش5 )

ب ري)بتاريخ)12)أكت1بر)2021.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
أكت1بر) (13 بتاريخ) ببرش5 ) االبت ائ5ة)

2021)تحت)رقم)1210.
422I

NEOCOMPTADUNORD

GLOBAL DIAM
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قفل)ا تصف5ة

NEOCOMPTADUNORD
 RUE ALGISERAS IB RAJAE 3

 ETAGE(N°34(TANGER(،(90000،
TANGER MAROC

GLOBAL DIAM)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي):)9)ز وة)
شرقي)ابن)محم )ل)طب1)رباط)1 
تجزئة)67 - 90000)طنجة)املغرب.

قفل)ا تصف5ة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

.57243
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تورر) (2022 مارس) (10 في) املؤرخ)
عات) شركة) (GLOBAL DIAM حل)
رأسما ها) مبلغ) املح قد5) املسؤق 5ة)
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مورها) قعن1ان) درهم) (200.000

محم ) ابن) شرقي) ز وة) (9 اإلجتماعي)

 90000  -  67 تجزئة) (1 رباط) طب1) ل)

طنجة)املغرب) ت5جة)الملنافسة.

ق)عين:

ب1غال ة) مصطفى) ا س5 )5()

طنجة) (90000 طنجة) قعن1ا ه)ا()

املغرب)كمصفي))5() لشركة.

ق)ق )تم)انذواد)الجمذ5ة)الختام5ة)

ز وة) (9 قفي) (2022 مارس) (10 بتاريخ)

 1 رباط) طب1) ل) محم ) ابن) شرقي)

تجزئة)67 - 90000)طنجة)املغرب.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (26 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)254096.

423I

NEOCOMPTADUNORD

ECOLE AL HASSANI
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

مالءمة)ا نظام)األسا�سي) لشركة

NEOCOMPTADUNORD

 RUE ALGISERAS IB RAJAE 3

 ETAGE(N°34(TANGER(،(90000،

TANGER MAROC

ECOLE AL HASSANI)»شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5«

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)املجمع)

الحسني)كلم)7)طريق)ا رباط)-)-)

طنجة)املغرب.

»مالءمة)ا نظام)األسا�سي) لشركة«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.15065

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)26)أبريل)2022

األسا�سي) ا نظام) مالءمة) تورر)

ا وا 1ن:) موتض5ات) مع)  لشركة)

األسا�سي) شركة

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (

ماي) (27 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)254157.

424I

zarkal & associés

COSMHAIR
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

zarkal & associés
131)شارع)عب )امل1من)ا طابق)6)رقم)
22)،)20100،)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
COSMHAIR)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)117 

،تجزئة)الجماعة)شارع)82)رقم)28 
س5 ي)مذرقف)،)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب)20520)  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.389979
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
2022)تم)تح1يل) 18)مارس) في) املؤرخ)
املور)االجتماعي)الحالي) لشركة)من)»)
82)رقم) الجماعة)شارع) ،تجزئة) (117
ا ب5ضاء) ا  ار) (، مذرقف) س5 ي) (28
املغرب)20520)  ار)ا ب5ضاء)املغرب«)
شوة) س) عمار5) (2 امل1  ) »إقامة) إلى)
ا ب5ضاء) ا  ار) كثير-) ابن) 10ز وة)
ا ب5ضاء) ا  ار) (20370 املغرب)

املغرب«.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 26 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825415.
425I

tazabte

ABDI COER
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

tazabte
 CCA TAZA, HAY ESSALAM,
TAZA(35000،(TAZA(maroc

ABDI COER)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)
املنتزه)رقم)226)تاز5)-)35000)تاز5)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

6501

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)

ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 مارس) (18

املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:

عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)

 ABDI (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.COER

(: بإوجاز) ا شركة) غرض)

PROMOTEUR IMMOBILIER

.Négoce, et Travaux divers

تجزئة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)

تاز5) (35000 (- تاز5) (226 رقم) املنتزه)

املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 90.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

ا س5 )جمال)ا نطاح):)950)حصة)

بو5مة)90)درهم) لحصة).

 50 (: ا 5 اري) اسماء) ا س5 5)

حصة)بو5مة)90)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() ا نطاح) جمال) ا س5 )

تجزئة)كن1ز)رقم)57)تاز5)35000)تاز5)

املغرب.

ا س5 5)اسماء)ا 5 اري)عن1ا ه)ا()

تجزئة)كن1ز)رقم)57)تاز5)35000)تاز5)

املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

عن1ا ه)ا() ا نطاح) جمال) ا س5 )

تجزئة)كن1ز)رقم)57)تاز5)35000)تاز5)

املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

أبريل) (26 بتاريخ) بتاز5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)183.

426I

ACO CONSULTING

TRANSPORT LAGHZALA
إعالن)متذ د)ا ورارات

ACO CONSULTING

 rue libourne - résidence du ,70

 centre(-(4ème(étage-(Apt.14-(،

20500،(casablanca(maroc

TRANSPORT LAGHZALA)»شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5«

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)حي)عادل-

موبر5)ا شه اء)-)تجزئة)رقم1)-)ا حي)

املحم ي)-)-)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.84079

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)08) 1 بر)2021

تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)

على) ونص) ا ذي) (:1 رقم) قرار)

بمو ار) املال) رأس) زياد5) ماولي:)

قخمسمائة) مل15ن) قخمسين) ثالثة)

درهم) ()53،500،000.00( أ ف)

مل15ن) قعشرين) قاح ) من)  5نتول)

أربذة) إلى) ()21.000.000.00(

أ ف) قخمسمائة) مل15ن) قسبذين)

)74.500.000.00()درهم

على) ونص) ا ذي) (:2 رقم) قرار)

بمو ار) املال) رأس) تخف5ض) ماولي:)

قخمسمائة) مل15ن) قخمسين) ثالثة)

درهم) ()53،500،000.00( أ ف)

مل15ن) قعشرقن) قاح )  5صبح)

)21.000.000.00()درهم

قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)

ا بن1د)املتذلوة)برأسمال) بن )رقم)

ماولي:) على) ونص) ا ذي) ا شركة:)

ا بن1د)املتذلوة)برأسمال)ا شركة

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

 25 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825302.

427I
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HLZCONSULTING

TC TRAVEL
إعالن)متذ د)ا ورارات

HLZCONSULTING
 boulevard Almozdalifa

 immeuble Riad Nawal G 1er
 étage(A8(MARRAKECH،(40000،

Marrakech Maroc
TC TRAVEL)»شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 «
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)رقم)15 
ا طابق)ا ثاني)مركز)االعمال)شارع)
محم )الخامس)ق)ا زرقط1ني)رقم)
116،)118،)120ق)122)ج5ليز)-)

40000)مراكش)املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.79533

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
املؤرخ)في)01)ماي)2022

تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)
قرار)رقم)01:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
رأس) في) ا زياد5) ا 1ح5 ) ا شريك) قرر)
 3،100،000.00 ا با غ) ا شركة) مال)
درهم)موسم)إلى)31،000)سهم)بو5مة)
با كامل) م ف1عة) درهم) لسهم) (100
بمبلغ)1،615،277.70)درهًما) 5صبح)
طريق) عن) (، درهًما) (4،715،277.70

الحساب)الجاري) لشريك.
على) ونص) ا ذي) (:02 رقم) قرار)
ماولي:)قرر)ا شريك)ا 1ح5 )تخف5ض)
 2،715،277.70 بمبلغ) املال) رأس)
درهم) 5صبح)2،000،000.00)درهم)
،)قع ك)بامتصاص)الخسائر)ا سابوة.
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)6:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ا 1ح5 ) لشركة) املساهم) ساهم)

ً
بمبلغ)2،000،000.00)درهم) و ا

على) ونص) ا ذي) (:7 رقم) بن )
ا شركة) مال) رأس) وبلغ) ماولي:)
)مل15ني) درهم) (2،000،000.00
 20.000.00 إلى) موسمة) قهي) درهم(.)
 100 بو5مة) سهم) أ ف() )عشرين)
(، با كامل) مكتتبة) (، درهم) لسهم)
(، ا شركاء) قبل) با كامل)من) م ف1عة)

قمخصصة) لشريك)ا 1ح5 .
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)5716.
428I

Omar transport express

عمر للنقل السريع
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

Omar transport express
 N°11Bled bensaid avenue

 6(novembre(Tabriquet(sale،
11000،(Sale(Maroc

عمر) لنول)ا سريع)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)11 
بالد)بنسذ5 )شارع)6) 1 بر)تابريكت)-)

11000)سال)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

35989
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (05
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
عمر) (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

 لنول)ا سريع).
:) ول) بإوجاز) ا شركة) غرض)

قت1ص5ل)ا بضائع)ق)االرسا 5ات).
 11 رقم) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
بالد)بنسذ5 )شارع)6) 1 بر)تابريكت)-)

11000)سال)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 40.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )سف5ان)ا ذمبري)عن1ا ه)ا()
بالد)بنسذ5 )رقم)11)تابريكت)11000 

سال)املغرب.

عن1ا ه)ا() ا ذمبري) أو1ب) ا س5 )

بالد)بنسذ5 )رقم)11)تابريكت)11000 

سال)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

عن1ا ه)ا() ا ذمبري) أو1ب) ا س5 )

بالد)بنسذ5 )رقم)11)تابريكت)11000 

سال)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

االبت ائ5ة)بسال)بتاريخ)23)ماي)2022 

تحت)رقم)38918.

429I

BETA FIDUCIAIRE

TRANS GUELLIL
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 

تف1يت)حصص

BETA FIDUCIAIRE

 N° 2 1er ETAGE, 18 PLACE DU

 16(AOUT(،(60000،(OUJDA

MAROC

TRANS GUELLIL)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)174)بل1ك)

E)س1ريهاما)حي)ا سالم)-)60000 

قج 5)املغرب.

تف1يت)حصص
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.31429

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)

تمت) (2022 ماي) (04 في) املؤرخ)

املصادقة)على):

قل5ل) مل5كة) ()5( ا س5 ) تف1يت)

أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (1.000

وحي) ()5( ا س5 ) 1.000)حصة) فائ 5)

قل5ل)بتاريخ)04)ماي)2022.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (

ا تجارية)ب1ج 5)بتاريخ)23)ماي)2022 

تحت)رقم)724.

430I

BETA FIDUCIAIRE

RESET ORIENT
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

BETA FIDUCIAIRE
 N° 2 1er ETAGE, 18 PLACE DU

 16(AOUT(،(60000،(OUJDA
MAROC

RESET ORIENT)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)
عالل)بن)عب )هللا)ا طابق)ا ثا ث)
رقم)63 - 60000)قج 5)املغرب.

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.32839
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تذ5ين) تم) (2022 ماي) (04 في) املؤرخ)
مسير)ج و ) لشركة)ا س5 )5()عماري)

مصطفى)كمسير)قح5 
تبذا) وب1ل)استوا ة)املسير.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)ب1ج 5)بتاريخ)23)ماي)2022 

تحت)رقم)725.
431I

zarkal & associés

METEC DIAGNOSTIC
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

zarkal & associés
131)شارع)عب )امل1من)ا طابق)6)رقم)
22)،)20100،)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
METEC DIAGNOSTIC)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)18)شارع)
ابن) و5ة)حي)املستشف5ات)،)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب)20503)ا  ار)
ا ب5ضاء)املغرب.

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.63741
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تذ5ين) تم) (2022 أبريل) (01 في) املؤرخ)
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ا س5 )5() ج و ) لشركة) مسير)
املسك1ري)رش5 )كمسير)آخر

تبذا)إلقا ة)مسير.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 25 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825284.
432I

AYL INVEST ET LOGISTIQUE

آيل لإلستثمار واللوجيستيك
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

AYL INVEST ET LOGISTIQUE
تجزئة)قسط)الج و 5)شوة)رقم)33 

،)24000،)الج و 5)املغرب
آول) إلستثمار)قا ل1جيست5ك)شركة)

عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)بسمة)2 
إقامة)قسط)الج و 5)شوة)رقم)33 - 

24000)الج و 5)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
19433

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (17
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
آول) (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

 إلستثمار)قا ل1جيست5ك.
:) ول) بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا ذمال)من)قإلى)مور)ا ذمل).
 2 :)بسمة) املور)االجتماعي) عن1ان)
إقامة)قسط)الج و 5)شوة)رقم)33 - 

24000)الج و 5)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

ا س5 5)خ وجة)ا ت1امة)عن1ا ه)ا()
الج و 5) قسط) إقامة) (33 رقم) شوة)
الج و 5) (24000 األقل) ا طابق)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 5)خ وجة)ا ت1امة)عن1ا ه)ا()
الج و 5) قسط) إقامة) (33 رقم) شوة)
الج و 5) (24000 األقل) ا طابق)

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) بالج و 5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)514.
433I

PREMIUM FINANCE

DIAMOND HOLIDAYS
إعالن)متذ د)ا ورارات

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH.(،(40000،
MARRAKECH MAROC

DIAMOND HOLIDAYS)»شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 «
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)أب1اب)

مراكش)منطوة)19)عمار5)18)محل)
رقم)2 - 40000)مراكش)املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.109563
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)09)ماي)2022
تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)

على) ونص) ا ذي) (:01 رقم) قرار)
وف1ت) خل5ل) املرش1م) ا س5 ) ماولي:)
500)حصة)ومتلكها)في)شركة)»ب15 ير)
ف1د«)ش.م.م)،) صالح:)ا س5 )محم )
عاطف)رمضان)محم ،) ت5جة) ذ ك)
 1000 من) ا شركة) مال) رأس) وتك1ن)
محم ) مخصصة) لس5 ) حصة)

عاطف)رمضان)محم .

على) ونص) ا ذي) (:02 رقم) قرار)
ماولي:)استوا ة)ا س5 )املرش1م)خل5ل)

من)اإلدار5.
على) ونص) ا ذي) (:03 رقم) قرار)
عاطف) محم ) ا س5 ) تذ5ين) ماولي:)
رمضان)محم )مسيرا)قح5ً ا) لشركة)

مل 5)غير)مح قد5.
على) ونص) ا ذي) (:04 رقم) قرار)
ا وا 1ني) ا شكل) تح1يل) ماولي:)
مسؤق 5ة) عات) شركة) إلى)  لشركة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 .
على) ونص) ا ذي) (:05 رقم) قرار)
با ت1ق5ع) ا شركة) ستلتزم) ماولي:)
ا 1ح5 ) لس5 )محم )عاطف)رمضان)

محم )،)قع ك) فتر5)غير)مح قد5.
على) ونص) ا ذي) (:06 رقم) قرار)
(• إلى:) ا شركة) تغ5يرغرض) ماولي:)
ق) •استيراد) قا ت1اصل.) األح اث)

تص ور.
على) ونص) ا ذي) (:07 رقم) قرار)
ماولي:)تغ5ير)اسم)ا شركة)من)»ب15 ير)
»دوام1  ) الج و ) االسم) إلى) ف1د«)

ه1 5 اي«.
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
املذك1ر) امل1قع) قبل) تشك5لها)من) وتم)
أق ئك) جم5ع) بين) قكذ ك) (، أعاله)
ا ذون)س5صبح1ن)ف5ما)بذ )شركاء)،)
إما)عن)طريق)االكتتاب)في)حا ة)زياد5)
رأس)املال)،)أق)عن)طريق)االستح1اع)
االشتراكات) هذه) على) (، صفة) بأي) (،
؛) املال) رأس) زياد5) من) أق) األصل5ة)
عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)
شريك)قاح )تخضع) لو1ا ين)املذم1ل)
 1-11-39 ا ظهير)رقم) ،)قال)س5ما) بها)
 2(  1432 ا ثا 5ة) جمادى) (29 املؤرخ)
رقم) ا وا 1ن) بإص ار) ()2011 و1 15)
رقم) ا وا 1ن) قاملتمم.) املذ ل) (24-10
املسؤق 5ة) عات) ا شركة) بشأن) (5-96

املح قد5.
على) ونص) ا ذي) (:2 رقم) بن )
األح اث) ه1:•) ا شركة) غرض) ماولي:)
(• تص ور.) ق) •استيراد) قا ت1اصل.)
ا نول) (• ابتكارية.) تنظ5م)  قات)
املرتبط)بالح ث)قاألنشطة)االبتكارية.)

(• ا س5اح5ة.) األنشطة) تنظ5م) (•
داخل) ا رحالت) أ 1اع) جم5ع) تنظ5م)
ا  قائر) تنظ5م) (• املغرب.) قخارج)
قرك1ب) ا تنزه) تنظ5م) (• ا س5اح5ة.)
الخ5ل.)•)تنظ5م)اإلقامات)ا س5اح5ة.)
ا ثواف5ة) ا فذا 5ات) تنظ5م) (•
(، مؤتمرات) (، قا رياض5ة:)  قات)
قم1س5و5ة) ف1 كل1رية) أح اث)
ق واءات) دقرات) تنظ5م) (• متن1عة.)
ثواف5ة)أق)رياض5ة)أق)مهن5ة.)•ا تنظ5م)
ا  اخل5ة) ا فنادق)قاملنازل) (• قاإلدار5)
ا س5اح5ة) قامل1اقع) ا ض5افة) قدقر)
من) اإلقامة) لس5اح) أ 1اع) قجم5ع)
(• قا طب5ذ5ات.) األص1ل) جم5ع)
(• ا س5احي.) ا نول) ساحات) ذربات)
مطاعم)قمؤسسات)شرب) لسائحين)
ا 1الئم) تنظ5م) اآلخرين.) قا ذمالء)
املطه5ة.) ا 1جبات) قت1زيع) قتحضير)
أق) ،)أي)عمل5ة)صناع5ة) قبشكل)أعم)
تجارية)أق)ما 5ة)أق)منو1 ة)أق)عوارية)
مرتبطة)بشكل)مباشر)أق)غير)مباشر)
با �سيء)املح د)أعاله)أق)من)املحتمل)

أن)تذزز)تط1ير)ا شركة.
على) ونص) ا ذي) (:3 رقم) بن )
»دوام1  ) ه1:) ا شركة) اسم) ماولي:)
أق) األعمال) جم5ع) في) ه1 5 اي«)
اإلعال ات) أق) ا ف1اتير) أق) الخطابات)
األخرى) املستن ات) أق) املنش1رات) أق)
ا صادر5)عن)ا شركة)،)وجب)أن)يسبق)
هذا)االسم)مباشر5)أق)وتبذه)عبار5)``)
عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)
من) األقلى) األحرف) أق) (« قاح ) شريك)
اسم)»ش.م.م.ش.ق«)قب5ان)رأس)املال)
في) ا تسج5ل) قرقم) املسجل) قاملكتب)

ا سجل)ا تجاري.
بن )رقم)6:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ا س5 )محم )عاطف)رمضان)محم )
درهم) أ ف) مائة) مبلغ) وو م) لشركة)

.
ً
)100،000.00)درهم() و ا

على) ونص) ا ذي) (:7 رقم) بن )
بمبلغ) املال) رأس) تح و ) تم) ماولي:)
درهم(.) (100،000( درهم.) أ ف) مائة)
)1000()حصة) إلى)أ ف) قهي)موسمة)
بو5مة))100()درهم) كل)منها)،)تحمل)
بها) ،)مكتتب) (1000 إلى) (1 من) األرقام)
إلى) با كامل) تذ1د) با كامل) ،)م ف1عة)
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ا شريك)ا 1ح5 .
على) ونص) ا ذي) (:15 رقم) بن )
م ور) قبل) من) ا شركة) ت ار) ماولي:)
طب5ذ5ين) أشخاص) (، أكثر) أق) قاح )
امل ور) تذ5ين) وتم) ال.) أم) شركاء) (،
)امل ورين()بورار)جماعي)بأغلب5ة)ثالثة)
أق) مح قد5) املال) فتر5) رأس) أرباع)
غير)مح د5).)تم)تذ5ين)ا س5 )محم )
قح5ً ا) رمضان)محم )مسيرا) عاطف)
ستك1ن) مح قد5.) غير)  لشركة) فتر5)
ا 1ح5 ) با ت1ق5ع) ملزمة) ا شركة)
 لس5 )محم )عاطف)رمضان)محم )
ا ذي)وصرح)بأ ه)ال)و1ج )أي)تذارض)
يذ5ق) أن) ومكن) جا به) من) حظر) أق)

ممارسة)قظائفه)كمسير.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (27 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136205.
434I

PREMIUM FINANCE

BABAGAZ
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH.(،(40000،
MARRAKECH MAROC

BABAGAZ)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)
مسلم)تجزئة)ب1كار)ا طابق)ا ثا ث)
شوة)رقم)14)باب)دكا ة)-)40000 

مراكش)املغرب.
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.120139
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تح1يل) تم) (2022 ماي) (17 في) املؤرخ)
من) الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)
ا طابق) ب1كار) تجزئة) مسلم) »شارع)
(- دكا ة) باب) (14 رقم) شوة) ا ثا ث)
»إقامة) إلى) املغرب«) مراكش) (40000
ا طابق) (91 صنهاجة) شوة) صنهاجة)

مراكش) (40000  -  2 إزدهار) ا ثاني)
املغرب«.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (27 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136210.
435I

omnium management

A.R.I MULTISERVICES
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

omnium management
 rce(52(av(hassane(22(vn(fes(، 82

30100،(fes(maroc
A.R.I MULTISERVICES)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)82 

اقامة)52)شارع)الحسن)ا ثاني)
omnium.(-(امل ونة)الج و 5)-فاس
management@gmail.com)فاس)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

61229
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2019 دجنبر) (02
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 A.R.I (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

. MULTISERVICES
غرض)ا شركة)بإوجاز):)-مواقل)في)

أشغال)ا بناء)ق)املختلفة
-ا ت اقل.

رقم) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ا ثاني) الحسن) شارع) (52 اقامة) (82
omnium. (- -فاس) الج و 5) امل ونة)
فاس) (management@gmail.com

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

ا س5 )علي)االدري�سي):)500)حصة)
بو5مة)100)درهم) لحصة).

حصة) (500 (: محم ) ن ) ا س5 )
بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() االدري�سي) علي) ا س5 )
فاس) ا ط5ب) اقالد) و1سف)  1الد)

30000)فاس)املغرب.
عن1ا ه)ا() محم ) ن ) ا س5 )
فاس) زقاغة) الج و ) حي) (1334 رقم)

30000)فاس)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() االدري�سي) علي) ا س5 )
فاس) ا ط5ب) اقالد) و1سف)  1الد)

30000)فاس)املغرب
عن1ا ه)ا() محم ) ن ) ا س5 )
فاس) زقاغة) الج و ) حي) (1334 رقم)

30000)فاس)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
دجنبر) (09 بتاريخ) بفاس) ا تجارية)

2019)تحت)رقم)3915.
436I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

DAR LILA
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57)شارع)م1ريتا 5ا)صن قق)ا برو )
2609)،)40000،)مراكش)املغرب
DAR LILA)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)57)شارع)

م1ريتا 5ا)صن قق)ا برو )2609 - 
40000)مراكش)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
125851

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (29
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 DAR (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

. LILA
تأجير) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

جم5ع)املباني)املفرقشة.
عن1ان)املور)االجتماعي):)57)شارع)
 -  2609 ا برو ) صن قق) م1ريتا 5ا)

40000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

100.000,00)درهم،)موسم)كا تالي:
(: االدري�سي) ا ذالي) عب ) ا س5 )
درهم) (100 بو5مة) حصة) (1.000

 لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
االدري�سي) ا ذالي) عب ) ا س5 )

عن1ا ه)ا()-)-)-)فرنسا.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
االدري�سي) ا ذالي) عب ) ا س5 )

عن1ا ه)ا()-)-)-)فرنسا
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136166.
437I

ا ذامري)ا ذربي

NEKOR CASH
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

ا ذامري)ا ذربي
ص.ب:)1169،)س5 ي)عاب ،)

32000،)الحس5مة)املغرب
NEKOR CASH)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)232,)شارع)
ا  ار)ا ب5ضاء)امزقرن)-)32250 

الحس5مة)املغرب
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تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
3753

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (06
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.NEKOR CASH
تح1يل) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

االم1ال)ق)خ مة)تسه5الت.
 ,232 (: االجتماعي) املور) عن1ان)
شارع)ا  ار)ا ب5ضاء)امزقرن)-)32250 

الحس5مة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: محم ) بلحاج) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )بلحاج)محم )عن1ا ه)ا()حي)
الحس5مة) (32250 امزقرن) ب1منوذ)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )بلحاج)محم )عن1ا ه)ا()حي)
الحس5مة) (32250 امزقرن) ب1منوذ)

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
تحت) (- بتاريخ) بالحس5مة) االبت ائ5ة)

رقم)-.
438I

HLZCONSULTING

LUXURY TC VOYAGE
إعالن)متذ د)ا ورارات

HLZCONSULTING
 boulevard Almozdalifa

 immeuble Riad Nawal G 1er

 étage(A8(MARRAKECH،(40000،

Marrakech Maroc

LUXURY TC VOYAGE)»شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 «

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)رقم)

28)ا طابق)ا رابع)مركز)االعمال)

شارع)محم )الخامس)ق)ا زرقط1ني)
رقم)120ق)ج5ليز)-)40000)مراكش)

املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.85453

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

اتخاع) تم) (2022 فبراور) (28 في) املؤرخ)

ا ورارات)ا تا 5ة:)

قرار)رقم)01:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

رأس) في) ا زياد5) ا 1ح5 ) ا شريك) قرر)

مال)ا شركة)ا ذي)وبلغ)100،000.00 

إلى)1،000)سهم)بو5مة) درهم)موسم)

100)درهم) كل)منها)م ف1عة)با كامل)

بمبلغ)5،120،518.00)درهًما) 5صبح)

طريق) عن) (، درهًما) (5،220،518.00

الحساب)الجاري) لشريك.

على) ونص) ا ذي) (:02 رقم) قرار)

ماولي:)قرر)املساهم)ا 1ح5 )تخف5ض)
 4،220،518.00 بمبلغ) املال) رأس)

درهم) 5صبح)1،000،000.00)درهم)

،)قع ك)بامتصاص)الخسائر)ا سابوة)

ا با غة))4،220،518.00)درهم()؛

قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)

بن )رقم)6:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

ا 1ح5 ) لشركة) املساهم) ساهم)
ً
بمبلغ)1،000،000.00)درهم) و ا

على) ونص) ا ذي) (:7 رقم) بن )

ا شركة) مال) رأس) وبلغ) ماولي:)
)مل15ن) درهم) (1،000،000.00

 10000.00 إلى) موسمة) قهي) درهم(.)

 100 بو5مة) سهم) آالف() )عشر5)

(، با كامل) بها) مكتتب) (، درهم) لسهم)

(، ا شركاء) قبل) با كامل)من) م ف1عة)

قمخصصة) لشريك)ا 1ح5 .

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)5717.
439I

omnium management

 ALHANAE FRUITS ET
LEGUMES

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

omnium management
 rce(52(av(hassane(22(vn(fes(، 82

30100،(fes(maroc
 ALHANAE FRUITS ET LEGUMES
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)متجر)4 
عمار5)ب)أ)10)تجزئة)مرزاقة)عين)

ا سمن)-فاس)-)30000)فاس)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
72343

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 مارس) (29
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
.ALHANAE FRUITS ET LEGUMES
ت1زيع) (- (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
ا طازجة) قالخضرقات) ا ف1اكه)

بالجملة
-)بائع)ا تغ وة)ا ذامة).

متجر) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
عين) مرزاقة) تجزئة) (10 أ) ب) عمار5) (4
ا سمن)-فاس)-)30000)فاس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

 1.000 (: م1من) محم ) ا س5 )
حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() م1من) محم ) ا س5 )
عين) طريق) ا ذنبر5) تجزئة) (303 رقم)

ا سمن)فاس)30000)فاس)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() م1من) محم ) ا س5 )
عين) طريق) ا ذنبر5) تجزئة) (303 رقم)

ا سمن)فاس)30000)فاس)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
أبريل) (20 بتاريخ) بفاس) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)1891.
440I

FIDUCIAIRE KHALID

STE FRENCH›PIZZ
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قفل)ا تصف5ة

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE(DE(BERKANE(،(60000، 41

OUJDA MAROC
STE FRENCH›PIZZ)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي):)72)ز وة)
أ58)حي)ا سالم)ظهر)ملحلة)-)قج 5)-)

60000)قج 5)املغرب.
قفل)ا تصف5ة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
.31625

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 أبريل) (01 في) املؤرخ)
عات) شركة) (STE FRENCH’PIZZ
رأسما ها) مبلغ) املح قد5) املسؤق 5ة)
مورها) قعن1ان) درهم) (10.000
ا سالم) حي) أ58) ز وة) (72 اإلجتماعي)
قج 5) (60000 (- قج 5) (- ملحلة) ظهر)
ا ه ف) تحو5ق) املغرب) ت5جة) ذ م)

ا تجاري.
ق)عين:

ق) حم1تي) محم ) ا س5 )5()
ا سالم) حي) أ58) ز وة) (72 عن1ا ه)ا()
قج 5) (60000 قج 5) (- ملحلة) ظهر)

املغرب)كمصفي))5() لشركة.
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ق)ق )تم)انذواد)الجمذ5ة)الختام5ة)
ز وة) (72 قفي) (2022 أبريل) (01 بتاريخ)
(- -)قج 5) أ58)حي)ا سالم)ظهر)ملحلة)

60000)قج 5)املغرب.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)ب1ج 5)بتاريخ)26)ماي)2022 

تحت)رقم)742.
441I

westartup

OBM BUILDING
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
حل)شركة

westartup
 BOULEVARD MASSIRA RUE 6
 OCTOBRE N° 6 ETG 3 APPT 3
 CASABLANCA(ANFA(،(20100،

CASABLANCA MAROC
OBM BUILDING)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 )في)ط1ر)ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)7 
رقم)5)،)ا طابق)ا ثاني)،)شوة)رقم)

4)،)ا سذاد5)،)س5 ي)بر 1�سي)ـ)ا  ار)
ا ب5ضاء)-)20600)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.17990

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
حل) تورر) (2022 أبريل) (04 في) املؤرخ)
عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)
 OBM BUILDING ا 1ح5 ) ا شريك)
درهم) (100.000 رأسما ها) مبلغ)
 7 شارع) اإلجتماعي) مورها) قعن1ان)
رقم) شوة) (، ا ثاني) ا طابق) (، (5 رقم)
4)،)ا سذاد5)،)س5 ي)بر 1�سي)ـ)ا  ار)
ا ب5ضاء) ا  ار) (20600 (- ا ب5ضاء)

املغرب) ت5جة)ل):)أزمة)في)امل5 ان.
 7 ا تصف5ة)ب)شارع) ق)ح د)مور)
رقم) شوة) (، ا ثاني) ا طابق) (، (5 رقم)
ا  ار) بر 1�سي) ،)س5 ي) ا سذاد5) (، (4
ا ب5ضاء) ا  ار) (20600 (- ا ب5ضاء)

املغرب.)
ق)عين:

ا س5 )5()عمر)ابزي)ق)عن1ا ه)ا()2 
 RUE DU BOIS DE BRAY 77127
 LIEUSAINT - 77127 Lieusaint

فرنسا)كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 25 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825315.
442I

Fiduciaire Le Médiateur

ATELIER VINTAGE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
حل)شركة

Fiduciaire Le Médiateur
 Bd D›Anfa 1er étage 18

 Casablanca،(20100،(Casa
Maroc

ATELIER VINTAGE)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 )في)ط1ر)ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)59)شارع)

زرقط1ني)اقامة)ا زه1ر)ا طابق)
9)ا شوة)رقم)26)ا ب5ضاء)ا  ار)
ا ب5ضاء)20100)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.280081

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تورر)حل) (2020 و1 15ز) (03 في) املؤرخ)
عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)
 ATELIER VINTAGE( 5ا شريك)ا 1ح
مبلغ)رأسما ها)10.000)درهم)قعن1ان)
زرقط1ني) 59)شارع) اإلجتماعي) مورها)
رقم) ا شوة) (9 ا طابق) ا زه1ر) اقامة)
 20100 ا ب5ضاء) ا  ار) ا ب5ضاء) (26
(: ل) املغرب) ت5جة) ا ب5ضاء) ا  ار)

انذ ام)االرباح)بسبب)ازمة)ك1رق ا.
ق)ح د)مور)ا تصف5ة)ب)59)شارع)
 9 ا طابق) ا زه1ر) اقامة) زرقط1ني)
املغرب) ا ب5ضاء) (26 رقم) ا شوة)

20100)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.)
ق)عين:

عن1ا ه)ا() ق) عراقي) هن ) ا س5 )5()
ا  ار) ا 1ازيس) شارمي) ز وة) (18
ا ب5ضاء) ا  ار) (20100 ا ب5ضاء)

املغرب)كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 29 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

مارس)2022)تحت)رقم)819490.
443I

HORICOM

DIAR AL ISMAILIA
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قفل)ا تصف5ة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES(،(50000،(MEKNES
MAROC

DIAR AL ISMAILIA)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي):)رقم)25 
تجزئة)ا  يغ1�سي)ا طابق)األر�سي)
س5 ي)سذ5 )-)50000)مكناس)

املغرب.
قفل)ا تصف5ة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
.39191

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 مارس) (01 في) املؤرخ)
عات) شركة) (DIAR AL ISMAILIA
رأسما ها) مبلغ) املح قد5) املسؤق 5ة)
مورها) قعن1ان) درهم) (3.280.000
ا  يغ1�سي) تجزئة) (25 رقم) اإلجتماعي)
(- سذ5 ) س5 ي) األر�سي) ا طابق)
ألزمة) املغرب) ت5جة) مكناس) (50000

ا وطاع.
ق)عين:

ا س5 )5()عمر)حاجي)ق)عن1ا ه)ا()
 2 ا سالم) حي) (295 ا رقم) (72 ز وة)
س5 ي)سذ5 )50000)مكناس)املغرب)

كمصفي))5() لشركة.

ق)ق )تم)انذواد)الجمذ5ة)الختام5ة)

 25 رقم) قفي) (2022 مارس) (01 بتاريخ)

األر�سي) ا طابق) ا  يغ1�سي) تجزئة)

مكناس) (50000 (- سذ5 ) س5 ي)

املغرب.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

أبريل) (18 بتاريخ) بمكناس) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)122.

444I

FIDUMATIC(ف5 ومات5ك(

AGRISERMA
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تف1يت)حصص

FIDUMATIC(ف5 ومات5ك

عمار5)ما)و1حال)شارع)الحسن)

 imm 5096(ا ثاني)اكادور)ص)ب

 mayouhel(ave(hassn(2،(80000،

 AGADIR - IDA OU TANANE

املغرب

AGRISERMA)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)دقار)

امهايش)جماعة)ا صفا)عما ة)
شت1كة)اوت)بها)-)87200)ب15كرى)

املغرب.

تف1يت)حصص
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.16771

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)

تمت) (2022 ماي) (12 في) املؤرخ)

املصادقة)على):

 ROLAND ()5( ا س5 ) تف1يت)

حصة) (BOLLE PASCAL 400

حصة) (400 أصل) من) اجتماع5ة)

 SOCIETE ()5( ا س5 )  فائ 5)

 12 بتاريخ) (AGRISERT AGRISERT

ماي)2022.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (

ماي) (27 بتاريخ) با زكان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1005.

445I
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OCEAN BUSINESS & CONSULTING SARL AU

EL GHALI GLOBAL INFO
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

 OCEAN BUSINESS &
CONSULTING SARL AU

 BP 2130 FES PRINCIPAL 15
شارع)ا كرامة)ز وة)بر ين)ا زه1ر)1 

فاس،)30060،)فاس)املغرب
EL GHALI GLOBAL INFO)شركة)

عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)مكاتب)
مارينا)ا طابق)ا ثا ث)مكتب)19 
شارع)عب ا كريم)بنجل1ن)فاس)-)

30000)فاس)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
72281

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 مارس) (28
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 EL (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.GHALI GLOBAL INFO
ب5ع) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

االجهز5)ق)االدقات)املذل1مات5ة.
مكاتب) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
مارينا)ا طابق)ا ثا ث)مكتب)19)شارع)
 30000 (- فاس) بنجل1ن) عب ا كريم)

فاس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: بنم5م1ن) ك1ثر) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() بنم5م1ن) ك1ثر) ا س5 5)
شارع)املج )إقامة)سناء)رقم)89)شوة)

12) رجس)س)30050)فاس)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() بنم5م1ن) ك1ثر) ا س5 5)
شارع)املج )إقامة)سناء)رقم)89)شوة)

12) رجس)س)30050)فاس)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
أبريل) (15 بتاريخ) بفاس) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)1837.
446I

GHIZLANE DOUBLANE

 AFRICAN COMPANY OF
 ENVIRONMENT PROTECT

SERVICES ACEPS
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم)5)عمار5)ا ذب ي)شارع)محم )

ا سادس)،)24000،)الج و 5)املغرب
 AFRICAN COMPANY OF

 ENVIRONMENT PROTECT
SERVICES ACEPS)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ز وة)سم5ة)
اقامة)شهرزاد)1)ا طابق)3)رقم)13 - 

20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
544493

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (24
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
 AFRICAN COMPANY OF

 ENVIRONMENT PROTECT
.SERVICES ACEPS

(: بإوجاز) ا شركة) غرض)
 COLLECTE ET TRAITEMENT

.DES DÉCHETS INDUSTRIELS
ز وة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
سم5ة)اقامة)شهرزاد)1)ا طابق)3)رقم)

13 - 20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
(: زغل1ل) ا لط5ف) عب ) ا س5 )
درهم) (100 بو5مة) حصة) (1.000

 لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
زغل1ل) ا لط5ف) عب ) ا س5 )
مزكان) تجزئة) (6 ف5ال) عن1ا ه)ا()

24000)الج و 5)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() زغل1ل) ف5صل) ا س5 )
الج و 5) (24000 مزكان) تجزئة) (2

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 27 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)-.
447I

STE CECONA SARL

MED ROUD
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

STE CECONA SARL
 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES
 FAR(74(2ETAG،(62000،(nador

maroc
MED ROUD)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)

ا 1ح 5)رقم)204)سل1ان)62000 
ا ناظ1ر)املغرب.
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.23725

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2022 ماي) (23 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
ا بشيري) منير) ()5( ا س5 ) تف1يت)
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (1.000
()5( ا س5 ) حصة) فائ 5) (1.000
محم )الحجام)بتاريخ)23)ماي)2022.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
ماي) (23 بتاريخ) با ناض1ر) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)789.
448I

ngfc1912

: كاب آر إتش لالستشارات
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

ngfc1912
 CASABLANCA(CASABLANCA،

0،(CASABLANCA(MAROC
:)كاب)آر)إتش) الستشارات)شركة)

عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)
م5م1زا)ا سكني)جذفر)بن)حبيب)

عنفا)20040)ا  ار)ا ب5ضاء)-)20040 
  ار)ا ب5ضاء)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
344441

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2016 فبراور) (15
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها):):)كاب)آر)

إتش) الستشارات.
ت ريب) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

,استشارات)ا تس5ير.
شارع) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
م5م1زا)ا سكني)جذفر)بن)حبيب)عنفا)
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20040)ا  ار)ا ب5ضاء)-)20040)  ار)
ا ب5ضاء)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)
درهم،)موسم)كا تالي:

ا س5 5)حامي)ا  ون) زهة):)1.000 
حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

ا  ون) زهة) حامي) ا س5 5)
عن1ا ه)ا()  ار)ا ب5ضاء)200040)  ار)

ا ب5ضاء)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا  ون) زهة) حامي) ا س5 5)
عن1ا ه)ا()  ار)ا ب5ضاء)200040)  ار)

ا ب5ضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 25 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

فبراور)2016)تحت)رقم)-.
449I

KHOUYI BADIA

 STE LE PROFESSIONNEL
DU PNEU

إعالن)متذ د)ا ورارات

KHOUYI BADIA
 MEKNES(،(50000،(MEKNES

املغرب
 STE LE PROFESSIONNEL DU
PNEU)»شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 «

قعن1ان)مورها)االجتماعي:):)رقم)5)،)
طريق)ا شاقية)،)حي)سلطان)س5 ي)
محم )بن)عب )هللا)زيت1ن)-)50000 

مكناس)املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.52233

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
املؤرخ)في)10)ماي)2022

تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)
على) ونص) ا ذي) (:1 رقم) قرار)
 AUاملسبق) شركة الحل) (- ماولي:)
 SARL LE PROFESSIONNEL DU

مذ15في) ع5اد) ا س5 ) تذ5ين) (- (PNEU
مصفي) لشركة)ق)مور)ا شركة)رقم)5 
،)طريق)ا شاقية)،)حي)سلطان)س5 ي)
محم )بن)عب )هللا)زيت1ن)مكناس)مور)

 لتصف5ة.)
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)0:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
 AU SARL LEاملسبق) شركة الحل) (-
 -  PROFESSIONNEL DU PNEU
مصفي) مذ15في) ع5اد) ا س5 ) تذ5ين)
 لشركة)ق)مور)ا شركة)رقم)5)،)طريق)
،)حي)سلطان)س5 ي)محم ) ا شاقية)
مور) مكناس) زيت1ن) هللا) عب ) بن)

 لتصف5ة.)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (27 بتاريخ) بمكناس) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)189.
450I

خبر5)ا شرق

CATRA ORIENT
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة
خبر5)ا شرق

49)شارع)ا بكاي) هب5ل)اقامة)رياض)
امل ونة)شوة)رقم)3)بركان)49)شارع)
ا بكاي) هب5ل)اقامة)رياض)امل ونة)
شوة)رقم)3)بركان،)699،)بركان)

املغرب
CATRA ORIENT)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)
مل1ية)تجزئة)رقم)457)شوة)توع)
با طابق)ا ثا ث)بركان)-)63300 

بركان)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

8511
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (16
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 CATRA(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

.ORIENT
اعمال) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

مختلفة.
تجزئة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
توع) شوة) (457 رقم) تجزئة) مل1ية)
با طابق)ا ثا ث)بركان)-)63300)بركان)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 CATRA ORIENT : ا شركة)
درهم) (100 بو5مة) حصة) (1.000

 لحصة).
500)بو5مة) (: ا س5 )محم ) ذربي)

100)درهم.
بو5مة) (500 (: ق1بع) محم ) ا س5 )

100)درهم.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() محم ) ذربي) ا س5 )

بركان)63300)بركان)املغرب.
ا س5 )محم )ق1بع)عن1ا ه)ا()راس)
املاء)ا ناظ1ر)62000)ا ناظ1ر)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() محم ) ذربي) ا س5 )

بركان)63300)بركان)املغرب
ا س5 )محم )ق1بع)عن1ا ه)ا()راس)
املاء)ا ناظ1ر)62000)ا ناظ1ر)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) ببركان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)289/2022.
451I

FATIHA MAHNA

BRAFOUS MEDIA
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

FATIHA MAHNA
 AGADIR(،(80000،(AGADIR

MAROC
BRAFOUS MEDIA)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5)في)ط1ر)

ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)ا ه ى)

اقــامة)االسكــان)بلــ1ك)ج2)شوــة)
رقــم)330)ا طــابق)ا ثـــا ث)أكـــادور)-)

80000)أكـــادور)املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.24335

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 ماي) (12 في) املؤرخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
رأسما ها) مبلغ) (BRAFOUS MEDIA
مورها) قعن1ان) درهم) (50.000
اإلجتماعي)حي)ا ه ى)اقــامة)االسكــان)
ا طــابق) (330 رقــم) شوــة) ج2) بلــ1ك)
أكـــادور) (80000 (- أكـــادور) ا ثـــا ث)

املغرب) ت5جة)ل):)ت1قف)ا نشـــاط.
ق)ح د)مور)ا تصف5ة)ب)حي)ا ه ى)
شوــة) ج2) بلــ1ك) االسكــان) اقــامة)
(- أكـــادور) ا ثـــا ث) ا طــابق) (330 رقــم)

80000)أكـــادور)املغرب.)
ق)عين:

ق) املستــاري) أم5نــة) ا س5 )5()
 80000 اكــادور) ا ه ى) عن1ا ه)ا()حي)

اكادور)املغرب)كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة)
بلــ1ك) االسكــان) اقــامة) ا ه ى) حي) (:
ا ثـــا ث) ا طــابق) (330 رقــم) شوــة) ج2)

أكـــادور
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)باكادور)بتاريخ)26)ماي)2022 

تحت)رقم)110032.
452I

fidulimar

STE OUIHYA HAMIDI
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

رفع)رأسمال)ا شركة

fidulimar
 N°22 RUE TAZA HAY EL

 HASSANY(KASSTOR(،(45000،
OUARZAZATE MAROC

STE OUIHYA HAMIDI)شركة)عات)
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املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)2486 

تكمي)الج و )ترم5كت)-)45000 
قرزازات)املغرب.

رفع)رأسمال)ا شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.1859
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
رفع) تم) (2022 ماي) (23 في) املؤرخ)
ق ره) بمبلغ) ا شركة) رأسمال)
من) أي) درهم«) (4.000.000«
»5.000.000)درهم«)إلى)»9.000.000 
حصص) تو وم) (: طريق) عن) درهم«)

 و وة)أق)ع5ن5ة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (27 بتاريخ) ب1رزازات) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)206.
453I

ETUDE DE MAITRE SANAA GUENNOUN

LOKIMMOB SARL
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

 ETUDE DE MAITRE SANAA
GUENNOUN

235)شارع)يذو1ب)املنص1ر)إقامة)
األ فال)عمار5)ب1)ا طابق)ا رابع)

 BD YACOUB(ا  ارا ب5ضاء(-
 EL MANSOUR N° 235

 RESIDENCE AL ANFALE IMM
(،B1(CASABLANCA،(20000

ا  ارا ب5ضاء)املغرب
LOKIMMOB SARL)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)265)شارع)
ا زرقط1ني)ا طابق)ا تاسع)رقم)92 
ا  ارا ب5ضاء)20050)ا  ارا ب5ضاء)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

544437
في) مؤرخ) م1ثق) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (20
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:

عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)

(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.LOKIMMOB SARL

اإلنذاش) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا ذواري.

عن1ان)املور)االجتماعي):)265)شارع)

 92 رقم) ا تاسع) ا طابق) ا زرقط1ني)

ا  ارا ب5ضاء) (20050 ا  ارا ب5ضاء)

املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

 500 (: ا 1اح ) عب ) عل5 ) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

 500 (: ا بزو1ي) عب األح ) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

ا 1اح ) عب ) عل5 ) ا س5 )

ز وة) ا 1ئام) تجزئة) (62 عن1ا ه)ا()
 20202 2)اال وة) 64)طابق) 103)رقم)

ا  ارا ب5ضاء)املغرب.
ا بزو1ي) عب األح ) ا س5 )

عين) تجزئة) 1كسيري) (17 عن1ا ه)ا()

 20150 كا 5ف1ر 5ا) جنا ات) ا شق)

ا  ارا ب5ضاء)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

ا 1اح ) عب ) عل5 ) ا س5 )

ز وة) ا 1ئام) تجزئة) (62 عن1ا ه)ا()
 20202 2)اال وة) 64)طابق) 103)رقم)

ا  ارا ب5ضاء)املغرب
ا بزو1ي) عب األح ) ا س5 )

عين) تجزئة) 1كسيري) (17 عن1ا ه)ا()

 20150 كا 5ف1ر 5ا) جنا ات) ا شق)

ا  ارا ب5ضاء)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

 26 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825337.

454I

elite compta

جبل اوطو
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

elite compta
 av(atlas(apt(16(agdal(rabat(، 14

10000،(rabat(maroc
جبل)اقط1)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ا رباط)
-)دو1ر)الجامع،)400)شارع)الحسن)

ا ثاني،)شوة)رقم)5. - 10000)ا رباط)
املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
160515

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (11
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
جبل) (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

اقط1.
امل5كا 5ك) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا ذامة) لس5ارات
ا رباط) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
الحسن) شارع) (400 الجامع،) دو1ر) (-
ا ثاني،)شوة)رقم)5. - 10000)ا رباط)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: جالل) بلمذطي) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() جالل) بلمذطي) ا س5 )
 10000 املنص1ر) يذو1ب) حي) ا رباط)

ا رباط)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (
قم1اطن)مسيري)ا شركة:

عن1ا ه)ا() جالل) بلمذطي) ا س5 )
 10000 املنص1ر) يذو1ب) حي) ا رباط)

ا رباط)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) با رباط) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)124979.
455I

moorish co

ALPHA 22
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

moorish co
 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour
 casablanca(،(20100،(casablanca

maroc
ALPHA 22)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)عب )
امل1من)قز وة)سم5ة)إقامة)شهرزاد)

3)ا طابق)4)رقم)20)ا  ار)ا ب5ضاء)-)
20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
544529

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (10
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ALPHA 22
عمل5ات) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا تط1ير)ا ذواري)بجم5ع)أشكا ها.
عن1ان)املور)االجتماعي):)شارع)عب )
شهرزاد) إقامة) سم5ة) قز وة) امل1من)
20)ا  ار)ا ب5ضاء)-) 4)رقم) 3)ا طابق)
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20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: شكري) مصطفى) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )مصطفى)شكري)عن1ا ه)ا()
43)تجزئة)واسم5نة)2)طابق)1)ا ب5ضاء)

20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )مصطفى)شكري)عن1ا ه)ا()
43)تجزئة)واسم5نة)2)طابق)1)ا ب5ضاء)

20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 27 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825553.
456I

TGE FIDUS

GOLD ART CREATION
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
حل)شركة

TGE FIDUS
شارع)ا زرقط1ني)كمال)بارك)سا تر)

عمارB(5)رقم)39)ا طابق)6)،)28810،)
املحم وة)املغرب

GOLD ART CREATION)شركة)
عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 )في)ط1ر)ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)40 

ز وة)حاجب)ب1رگ1ن)-)20053 
ا  ارا ب5ضاء)املغرب.

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.224219
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
حل) تورر) (2022 ماي) (10 في) املؤرخ)
مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)
 GOLD ART ا 1ح5 ) ا شريك) عات)
 10.000 رأسما ها) مبلغ) (CREATION
اإلجتماعي) مورها) قعن1ان) درهم)

 20053 (- ب1رگ1ن) حاجب) ز وة) (40
(: ل) املغرب) ت5جة) ا  ارا ب5ضاء)

ت1ق5ف)نشاط)ا شركة.
 40 ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
 20053 (- ب1رگ1ن) حاجب) ز وة)

ا  ارا ب5ضاء)املغرب.)
ق)عين:

ق) حاف5ل) م1�سى) ا س5 )5()
 20830  181 رقم) ا كناني) عن1ا ه)ا()
()5( كمصفي) املغرب) املحم وة)

 لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 30 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825716.
457I

HORICOM

EL BAROUDI COLOR
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
حل)شركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES(،(50000،(MEKNES
MAROC

EL BAROUDI COLOR)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 )في)ط1ر)ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)137 

ت1س5ع)ا زره1 5ة)-)50000)مكناس)
املغرب.

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.29997
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
حل) تورر) (2022 وناور) (21 في) املؤرخ)
عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)
 EL BAROUDI ا 1ح5 ) ا شريك)
 10.000 رأسما ها) مبلغ) (COLOR
 137 درهم)قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)
مكناس) (50000 (- ا زره1 5ة) ت1س5ع)

املغرب) ت5جة)ل):)أزمة)ا وطاع.

 137 ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
مكناس) (50000 (- ا زره1 5ة) ت1س5ع)

املغرب.)
ق)عين:

ق) ا برقدي) هشام) ا س5 )5()
عن1ا ه)ا()ا زره1 5ة)ت1س5ع)رقم)137 
()5( املغرب)كمصفي) 50000)مكناس)

 لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
أبريل) (12 بتاريخ) بمكناس) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)111.
458I

OUAZER KAMAL ET JAOUAD

L›AME DE LA PIERRE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
رفع)رأسمال)ا شركة

OUAZER KAMAL ET JAOUAD
 N° 132 AVENUE ABOU BAKR

 SEDDIK(APPT(1(RDC(VN(،
30000،(FES(MAROC

L›AME DE LA PIERRE)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)33 
شارع)س1سة)ز وة)ضاوة)تيسل5ت)
ا زه1ر)2)فاس)FES 30000)املغرب.

رفع)رأسمال)ا شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.33527
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
رفع) تم) (2022 ماي) (11 في) املؤرخ)
ق ره) بمبلغ) ا شركة) رأسمال)
 10.000« من) أي) درهم«) (490.000«
عن) درهم«) (500.000« إلى) درهم«)
أق) حصص) و وة) تو وم) (: طريق)

ع5ن5ة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)20)ماي)2022 

تحت)رقم)2662/2022.
459I

KBH CONSULTING

BARUCH FOOD
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

إضافة)تسم5ة)تجارية)أق)شذار)

KBH CONSULTING
 AVENUE JOULANE RUE DE 15

 TANGER(1ER(ETAGE(BUR(6،
30000،(FES(MAROC

BARUCH FOOD)»شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5«

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)رقم)
12 13)ق)14)اقامة)ام)ا ورى)طريق)
اوم1زار)فاس)-)30000)فاس)املغرب.
»إضافة)تسم5ة)تجارية)أق)شذار«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.69289
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
املؤرخ)في)06)ماي)2022)تورر)إضافة)

شذار)تجاري) لشركة)قه1:
Sô kitchen

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)27)ماي)2022 

تحت)رقم)2766.
460I

LA PLAINE D’OURIKA

LA PLAINE D›OURIKA
إعالن)متذ د)ا ورارات

LA PLAINE D›OURIKA
 BUR N 2 AV MY EL HASSAN

 IMM SEBAM 2 APPT N 10
 HIVERNAGE(MARRAKECH(،

40000،(MARRAKECH(MAROC
LA PLAINE D›OURIKA)»شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5«
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)مكتب)
رقم)2)شارع)م1الي)الحسن)عمار5)

سيبام)2)شوة)رقم)10)ا حي)ا شت1ي)
مراكش)مكتب)رقم)2)شارع)م1الي)
الحسن)عمار5)سيبام)2)شوة)رقم)
10)ا حي)ا شت1ي)مراكش)40020 

مراكش)املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.98795

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
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املؤرخ)في)28)دجنبر)2020
تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)

قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ا تجاري) لشركة) ا نشاط) ت1س5ع)
ا تط1ير) نشاط) اضافة) تمت) ح5ث)
ا شركة) نشاط) ا ذواري) 5صبح)

الحالي)ه1)ا تط1ير)ا ذواري)ق)فن ق
على) ونص) ا ذي) (:2 رقم) قرار)
ماولي:)تذ5ين)ا لبار)عزيز)را لبار)محم )

كمس5يرون)ج د)
قرار)رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
من) االجتماعي) شركة) مور) تح1يل)
امل ونة) (37 رقم) ا 5مني) طريق)س5 ي)
مراكش)الى)مكتب)رقم)2)شارع)م1الي)
الحسن)عمار5)سيبام)2)شوة)رقم)10 

ا حي)ا شت1ي)مراكش
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

ا نشاط)ا تجاري
بن )رقم)4:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

مور)االجتماعي
بن )رقم)14)ق)15:)ا ذي)ونص)على)

ماولي:)املسيرقن
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
مارس) (26 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2021)تحت)رقم)3809.
461I

SMART-PARC

SMART-PARC
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

SMART-PARC
 LOT 432 PARC INDUSTRIEL

 SAPINO(NOUACEUR(،(20000،
CASABLANCA MAROC

SMART-PARC)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

 LOT 432(قعن1ان)مورها)اإلجتماعي
 PARC INDUSTRIEL SAPINO
 NOUACER CASABLANCA -

27182)ا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

544099
 20 في) مؤرخ) حر) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل)
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.SMART-PARC
اقتناء) (- (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
في) األسهم) أق) األسهم) قإدار5) قح5از5)
ا تي) أق) املؤسسة) ا شركات) جم5ع)
سيتم)تشك5لها)بأي)شكل)كان)،)س1اء)
أق)ما 5ة)أق) أق)تجارية) كا ت)صناع5ة)

زراع5ة)أق)عوارية)أق)غيرها
قا نصائح) الخ مات) جم5ع) (-
س1اء) ا شركات) قا  راسات) صالح)
أق) أق)فن5ة) أق)محاسب5ة) إدارية) كا ت)

تجارية)أق)ما 5ة)أق)غيرها
غير) أق) مباشر) بشكل) مشاركة) (-
مباشر)في)جم5ع)ا ذمل5ات)أق)األنشطة)
مرتبطة) تك1ن) ق ) قا تي) أي) 1ع) من)
ا تي) أق) أعاله) املذك1ر5) األش5اء) بأح )
من)املحتمل)أن)تضمن)تط1ير)أص1ل)

ا شركة.
 LOT (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 432 PARC INDUSTRIEL SAPINO
 NOUACER CASABLANCA -

27182)ا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
مبلغ)رأسمال)ا شركة:)8.000.000 

درهم،)موسم)كا تالي:
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() ا بردعي) أنس) ا س5 )
159)ب1سك1ر5) كاسا)جرين)تاقن)ف5ال)

20000)ا ب5ضاء)املغرب.
عن1ا ه)ا() ا بردعي) أسامة) ا س5 )
 249 ج1 ف) منتجع) ف5ال) كا 5ف1ر 5ا)

ب1سك1ر5)20000)ا ب5ضاء)املغرب.
عن1ا ه)ا() خطابي) محم ) ا س5 )
 268 ج1 ف) منتجع) ف5ال) كا 5ف1ر 5ا)

ب1سك1ر5)20000)ا ب5ضاء)املغرب.
ا س5 )أحم )سام)عمراني)حن�سي)

س5تي) ج1 ف) ب1سك1ر5) عن1ا ه)ا()
ا ب5ضاء) (20000 ب1سك1ر5) (1 ف5ال)

املغرب.
صولي) حس5ني) الحسن) ا س5 )
عن1ا ه)ا()كاسا)جرين)تاقن)ف5ال)528 

ب1سك1ر5)20000)ا ب5ضاء)املغرب.
عن1ا ه)ا() بنكيران) رش5 ) ا س5 )
ف5ال)352)تجزء5)ح ائق)ا ب يع)طريق)

عين)ا شق)10000)با رباط)املغرب.
عن1ا ه)ا() ا سباعي) محم ) ا س5 )
فاس) (30000  279 ف5ال) رياض) حي)

املغرب.
ج1طي) طاهري) عزا ذرب) ا س5 )
ح ائق) تجزء5) (34 ف5ال) عن1ا ه)ا()
 30000 ا شوف) عين) طريق) ا ب يع)

فاس)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() ا بردي) أنس) ا س5 )
159)ب1سك1ر5) كاسا)جرين)تاقن)ف5ال)

20000)ا ب5ضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 24 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)-.
462I

خبر5)ا شرق

BOUCHOUICHA CAR
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة
خبر5)ا شرق

49)شارع)ا بكاي) هب5ل)اقامة)رياض)
امل ونة)شوة)رقم)3)بركان)49)شارع)
ا بكاي) هب5ل)اقامة)رياض)امل ونة)
شوة)رقم)3)بركان،)699،)بركان)

املغرب
BOUCHOUICHA CAR)شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)

بئر)ا زران)رقم)16)ا طابق)ا ثا ث)
حي)الحسني)بركان)-)63300)بركان)

املغرب.
تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.8473

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)

تذ5ين) تم) (2022 ماي) (23 في) املؤرخ)
ا س5 )5() ج و ) لشركة) مسير)

فرشا�سي)محم )كمسير)قح5 
تبذا) وب1ل)استوا ة)املسير.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) ببركان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)290/2022.
463I

FICOSAGE

JOUD EXCHANGE SARL AU 
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

FICOSAGE
 Rue Lalla Amina Ville Nouvelle

 Rce Triangle D›or 30000 Fes
Agdal(،(30000،(fes(maroc

 JOUD EXCHANGE SARL AU 
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)طريق)
اوم1زار)كلم)9)اقالد)ا ط5ب)ا ذل5ا)

فاس)-)30000)فاس)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
72669

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (06
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 JOUD(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

.EXCHANGE SARL AU
تح1يل) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

االم1ال.
طريق) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ا ذل5ا) ا ط5ب) اقالد) (9 كلم) اوم1زار)

فاس)-)30000)فاس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
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 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)
درهم،)موسم)كا تالي:

 1.000 (: امان) نذ5مة) ا س5 5)
حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() امان) نذ5مة) ا س5 5)
اقامة)ا نخ5ل)درب)املشماش)شوة)1 
شارع)ابن)الخط5ب)حي)االزهر)30000 

فاس)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() امان) نذ5مة) ا س5 5)
اقامة)ا نخ5ل)درب)املشماش)شوة)1 
شارع)ابن)الخط5ب)حي)االزهر)30000 

فاس)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)24)ماي)2022 

تحت)رقم)2277/2022.
464I

خبر5)ا شرق

ORIENTAL PARKING
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قفل)ا تصف5ة
خبر5)ا شرق

49)شارع)ا بكاي) هب5ل)اقامة)رياض)
امل ونة)شوة)رقم)3)بركان)49)شارع)
ا بكاي) هب5ل)اقامة)رياض)امل ونة)
شوة)رقم)3)بركان،)699،)بركان)

املغرب
ORIENTAL PARKING)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي):)05)ز وة)
ا ون5طر5)ا شطر)2)حي)ا سذاد5)

س ي)سل5مان)بركان)-)63300)بركان)
املغرب.

قفل)ا تصف5ة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

.3575
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 أبريل) (20 في) املؤرخ)
عات) شركة) (ORIENTAL PARKING
رأسما ها) مبلغ) املح قد5) املسؤق 5ة)
مورها) قعن1ان) درهم) (100.000
اإلجتماعي)05)ز وة)ا ون5طر5)ا شطر)

بركان) ا سذاد5)س ي)سل5مان) 2)حي)
- 63300)بركان)املغرب) ت5جة) لذ م)
االزمة) االمكا 5ات) على) ا شركة) ت1فر)

الكمال)ا نشاط.
ق)عين:

ق) ب1ق1) ا 1اح ) عب ) ا س5 )5()
05)ز وة)ا ون5طر5)ا شطر) عن1ا ه)ا()
بركان) ا سذاد5)س ي)سل5مان) 2)حي)
()5( كمصفي) املغرب) بركان) (63300

 لشركة.
ق)ق )تم)انذواد)الجمذ5ة)الختام5ة)
ز وة) (05 قفي) (2022 ماي) (09 بتاريخ)
ا سذاد5) حي) (2 ا شطر) ا ون5طر5)
س ي)سل5مان)بركان)-)63300)بركان)

املغرب.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) ببركان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)288/2022.
465I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 MOROCCO TRADE AND
MARKETING – MTM

إعالن)متذ د)ا ورارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57)شارع)م1ريتا 5ا)صن قق)ا برو )
2609)،)40000،)مراكش)املغرب

 MOROCCO TRADE AND
MARKETING(–(MTM)»شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5«
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)57)شارع)

م1ريتا 5ا)صن قق)ا برو )2609 - 
40000)مراكش)املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.124923

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
اتخاع) تم) (2022 ماي) (13 في) املؤرخ)

ا ورارات)ا تا 5ة:)
قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
االجتماع5ة) الحصص) جم5ع) ب5ع)
ومتلكها) ا تي) اجتماع5ة() حصة) (500(
في) (Yaakov Iftah PEREZ ا س5 )
 MOROCCO TRADE AND (« شركة)
 «  (MARKETING( –( MTM( )SARL
.«AGRITMAR IL LTD(«(فائ 5)شركة 

قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
االجتماع5ة) الحصص) جم5ع) ب5ع)
)500)حصة)اجتماع5ة()ا تي)ومتلكها)
في) (Guy David HADIDA ا س5 )
 MOROCCO TRADE AND(«(شركة
 «(MARKETING( –( MTM( )SARL
 AGRITMAR IL (« شركة)  فائ 5)

.«LTD
على) ونص) ا ذي) (:3 رقم) قرار)
ماولي:)تغ5ير)ا شكل)ا وا 1ني) لشركة)
 MOROCCO TRADE AND (« من)
 «  (MARKETING( –( MTM( )SARL
 MOROCCO TRADE AND (« الى)
 MARKETING( –( MTM( )SARL

« (AU
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
امل1افوة)على)تذ ول)امل1اد)1, 3 , ,6)ق)
7)ق)تح وث)ا نظام)األسا�سي) لشركة
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136167.
466I

OUATTOU MOHAMMED YASSINE

 FAIRWIND INSTALLATION
MOROCCO فايرويند 
انسطاالسيون موروكو

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
تأسيس)شركة

 OUATTOU MOHAMMED
YASSINE

 El(jabha(ouatania(17(,(Etage(2(،
900000،)طنجة)املغرب

 FAIRWIND INSTALLATION
MOROCCO)فاورقين )

انسطاالس15ن)م1رقك1)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)خا  )
ابن)ا 1 5 )28)ا طابق)رقم)2)رقم)1 

مكتب3 - 90000)طنجة)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

127401

في) مؤرخ) م1ثق) عو ) بموت�سى)

ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 مارس) (01

املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:

عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)

(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

 FAIRWIND INSTALLATION

فاورقين ) (MOROCCO

انسطاالس15ن)م1رقك1.

غرض)ا شركة)بإوجاز):)ا غرض)من)

ا شركة)ه1)ممارسة)أنشطة)ا تجم5ع)

ت1ربينات) قتجم5ع) ترك5ب) ،)قال)س5ما)

األخرى) األنشطة) )عن)
ً
،)فضال ا رياح)

عات)ا صلة..

شارع) (: االجتماعي) املور) عن1ان)

رقم) ا طابق) (28 ا 1 5 ) ابن) خا  )

طنجة) (90000  - مكتب3  (1 رقم) (2

املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 10.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

ا س5 )فرقنش)ج1ن)ج1رج):)100 

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

ا س5 )فرقنش)ج1ن)ج1رج):)100 

بو5مة)100)درهم.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

ج1رج) ج1ن) فرقنش) ا س5 )

ك1ج) (0000 ا   مارك) عن1ا ه)ا()

ا   مارك.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

ج1رج) ج1ن) فرقنش) ا س5 )

ك1ج) (0000 ا   مارك) عن1ا ه)ا()

ا   مارك

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (20 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)4484.

467I
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خبر5)ا شرق

KASPI
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قفل)ا تصف5ة
خبر5)ا شرق

49)شارع)ا بكاي) هب5ل)اقامة)رياض)
امل ونة)شوة)رقم)3)بركان)49)شارع)
ا بكاي) هب5ل)اقامة)رياض)امل ونة)
شوة)رقم)3)بركان،)699،)بركان)

املغرب
KASPI)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي):)زاقية)
ز وة)مراكش)ز وة)رقم)174)حي)
ا و س)بركان)-)63300)بركان)

املغرب.
قفل)ا تصف5ة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
.5801

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تورر) (2022 أبريل) (20 في) املؤرخ)
املسؤق 5ة) عات) شركة) (KASPI حل)
 100.000 رأسما ها) مبلغ) املح قد5)
اإلجتماعي) مورها) قعن1ان) درهم)
زاقية)ز وة)مراكش)ز وة)رقم)174)حي)
ا و س)بركان)-)63300)بركان)املغرب)
على) ا شركة) ت1فر)  ت5جة) لذ م)
االمكا 5ات)ا الزمة)الكمال)ا نشاط).

ق)عين:
ا س5 )5()محم )قس1)ق)عن1ا ه)ا()
بركان)63300)بركان)املغرب)كمصفي)

)5() لشركة.
ق)ق )تم)انذواد)الجمذ5ة)الختام5ة)
2022)قفي)زاقية)ز وة) 09)ماي) بتاريخ)
ا و س) حي) (174 رقم) ز وة) مراكش)

بركان)-)63300)بركان)املغرب.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) ببركان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)287/2022.
468I

FIRST CURTAIN

LUMEAL
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

FIRST CURTAIN
 BD IBNOU SINA HAY LHNA

 H.H CASABLANCA214
CASABLNACA،(20000،)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب
LUMEAL)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)
مست1 ة)رقم)45)ز وة)رقم)28)ا حي)
الحساني)ا  ار)ا ب5ضاء)-)20000 

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.413863
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تح1يل) تم) (2022 ماي) (20 في) املؤرخ)
من) الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)
رقم) ز وة) (45 رقم) مست1 ة) »تجزئة)
(- ا ب5ضاء) ا  ار) الحساني) ا حي) (28
إلى) املغرب«) ا ب5ضاء) ا  ار) (20000
ا طابق) سم5حة) محم ) ز وة) (77«
(- ا ب5ضاء) ا  ار) (57 رقم) ا شوة) (10

20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب«.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 30 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825534.
469I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

ATMA DIPAH
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع)م1الي)الحسن)اقامة)ا بردعي)
عمار5)ب)ا شوة)رقم)2)ا حي)

ا شت1ي،)40000،)مراكش)املغرب
ATMA DIPAH)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ساحة)

الحرية)شارع)م1الي)الحسن)اقامة)
ا بردعي)رقم)02)ج5ليز)-)40000 

مراكش)املغرب.
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)-.
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)

تمت) (2022 أبريل) (28 في) املؤرخ)
املصادقة)على):

 MARCON ()5( ا س5 ) تف1يت)
من) اجتماع5ة) حصة) (FELIX 50
()5( ا س5 ) حصة) فائ 5) (100 أصل)
أبريل) (24 بتاريخ) (JEROME DULUC

.2022
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
ماي) (09 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)135529.
470I

LA VIE FISCALE

ROSFA SPEED TRANS
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

LA VIE FISCALE
 RUE LAKHDAR GHILANE IMM
 MEHDAOUI 2EME ETAGE N°05

،(60000،(OUJDA(MAROC
ROSFA SPEED TRANS)شركة)

عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)
املنص1ر)ا  هبي)حي)ك1 1ش)رقم)75 

قج 5)-)60000)قج 5)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
39425

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 فبراور) (16
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 ROSFA(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

.SPEED TRANS
غرض)ا شركة)بإوجاز):)

 ول)ا بضائع).
شارع) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 75 ا  هبي)حي)ك1 1ش)رقم) املنص1ر)

قج 5)-)60000)قج 5)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

ا س5 )رصفة)كريم):)1000)بو5مة)

100)درهم.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() كريم) رصفة) ا س5 )

ك1 1ش) حي) ا  هبي) املنص1ر) شارع)
رقم)75 60000)قج 5)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

عن1ا ه)ا() كريم) رصفة) ا س5 )

ك1 1ش) حي) ا  هبي) املنص1ر) شارع)
رقم)75 60000)قج 5)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ا تجارية)ب1ج 5)بتاريخ)27)ماي)2022 

تحت)رقم)747.

471I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

ATMA DIPAH
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع)م1الي)الحسن)اقامة)ا بردعي)

عمار5)ب)ا شوة)رقم)2)ا حي)

ا شت1ي،)40000،)مراكش)املغرب

ATMA DIPAH)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ساحة)

الحرية)شارع)م1الي)الحسن)اقامة)

ا بردعي)رقم)02)ج5ليز)-)40000 

مراكش)املغرب.

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)-.

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)

تذ5ين) تم) (2022 أبريل) (28 في) املؤرخ)

ا س5 )5() ج و ) لشركة) مسير)

DULUC JEROME)كمسير)آخر

تبذا) وب1ل)استوا ة)املسير.
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باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (09 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)135529.
472I

CABINET BEN MOKHTAR

BENSAID FOOD COMPANY
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

CABINET BEN MOKHTAR
 Centre(d›Affaires(NOVA

 AFRICA. 40 Rue Al Banafsaj. 1er
 Etage(N°22.(Vieille(Montagne(،

90020،(TANGER(MAROC
 BENSAID FOOD COMPANY
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5)في)

ط1ر)ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)مركز)

األعمال)إ ريا)شارع)قلي)ا ذه )ا طابق)
األر�سي)املحل)رقم)1 - 90000)طنجة)

املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.90931

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 ماي) (11 في) املؤرخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
 BENSAID FOOD COMPANY
درهم) (100.000 رأسما ها) مبلغ)
مركز) اإلجتماعي) مورها) قعن1ان)
األعمال)إ ريا)شارع)قلي)ا ذه )ا طابق)
 90000  -  1 رقم) املحل) األر�سي)
طنجة)املغرب) ت5جة)ل):)الحل)املبكر)

 لشركة.
مركز) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
األعمال)إ ريا)شارع)قلي)ا ذه )ا طابق)
األر�سي)املحل)رقم)1 - 90000)طنجة)

املغرب.)
ق)عين:

ق) بنسذ5 ) محم ) ا س5 )5()
إقامة) غا  ي) شارع) (4 عن1ا ه)ا()
غا  ي)20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب)

كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)

ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (13 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)253648.

473I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

DERAZ
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قفل)ا تصف5ة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع)م1الي)الحسن)اقامة)ا بردعي)

عمار5)ب)ا شوة)رقم)2)ا حي)

ا شت1ي،)40000،)مراكش)املغرب

DERAZ)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي):)حي)

املسير5)1)ب)رقم)812)املتجر)ط5بة)3 

ق)4 - 40000)مراكش)املغرب.

قفل)ا تصف5ة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

.57383

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)

تورر) (2022 فبراور) (08 في) املؤرخ)

مسؤق 5ة) عات) شركة) (DERAZ حل)

مبلغ) ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

قعن1ان) درهم) (100.000 رأسما ها)

ب) (1 املسير5) حي) اإلجتماعي) مورها)

رقم)812)املتجر)ط5بة)3)ق)4 - 40000 

النذ ام) املغرب) ت5جة) مراكش)

ا نشاط.

ق)عين:

ق) املتسلي) أسماء) ا س5 )5()

 16 رقم) ا ذل1يين) حي) عن1ا ه)ا()

()5( كمصفي) املغرب) تمار5) (12000

 لشركة.

ق)ق )تم)انذواد)الجمذ5ة)الختام5ة)

ساحة) قفي) (2022 فبراور) (08 بتاريخ)

اقامة) الحسن) م1الي) شارع) الحرية)

 40000 (- ج5ليز) (02 رقم) ا بردعي)

مراكش)املغرب.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (12 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)135662.
474I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

YBH PROJET
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع)م1الي)الحسن)اقامة)ا بردعي)
عمار5)ب)ا شوة)رقم)2)ا حي)

ا شت1ي،)40000،)مراكش)املغرب
YBH PROJET)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ساحة)

الحرية)شارع)م1الي)الحسن)اقامة)
ا بردعي)رقم)02)ج5ليز)-)40000 

مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
125203

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (27
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 YBH (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

. PROJET
مط1ر) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

عوارات
أعمال)ا بناء)قا تج و .

ساحة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
اقامة) الحسن) م1الي) شارع) الحرية)
 40000 (- ج5ليز) (02 رقم) ا بردعي)

مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)املغرب)سنة).
99)درهم،) ا شركة:) مبلغ)رأسمال)

موسم)كا تالي:
 1.000 (: و1سف) بح5ح) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() و1سف) بح5ح) ا س5 )
 RUE CHERBOURG  14
 54250CHAMPIGNONNEUSES

54250)-)فرنسا.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() و1سف) بح5ح) ا س5 )
 RUE CHERBOURG 54250  14

54250)-)فرنسا
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (06 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)-.
475I

CASH NIGHT CLUB

MATADOM
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

MATADOM
اقامة)ا 5اسمين)2)ز وة)ا زالقة)

شوة)15)ا طابق)3)جليز)،)40000،)
مراكش)املغرب

MATADOM)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)اقامة)
ا 5اسمين)2)ز وة)ا زالقة)شوة)15 

ا طابق)ا ثا ث)جليزمراكش)-)40000 
مراكش)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
125887

في) مؤرخ) حر) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (17
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
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عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.MATADOM
موهى) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

خ مات.
اقامة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 15 شوة) ا زالقة) ز وة) (2 ا 5اسمين)
ا طابق)ا ثا ث)جليزمراكش)-)40000 

مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
هادي) 1سي5ف) محم ) ا س5 )
درهم) (100 بو5مة) حصة) (1.000  :

 لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
هادي) 1سي5ف) محم ) ا س5 )

عن1ا ه)ا()فرنسا)95)فرنسا)فرنسا.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
هادي) 1سي5ف) محم ) ا س5 )

عن1ا ه)ا()فرنسا)95)فرنسا)فرنسا
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (27 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136209.
476I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

 IMMOGRANITE
CONSTRUCTION

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع)م1الي)الحسن)اقامة)ا بردعي)
عمار5)ب)ا شوة)رقم)2)ا حي)

ا شت1ي،)40000،)مراكش)املغرب
 IMMOGRANITE

CONSTRUCTION)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)املسار)
رقم)45)ا شوة)02 - 40000)مراكش)

املغرب.
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)-.
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
املؤرخ)في)25)دجنبر)2021)تم)تح1يل)
من) الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)
 -  02 ا شوة) (45 رقم) املسار) »حي)
»امللك) إلى) املغرب«) مراكش) (40000
ا 1ي ان) املسمى) كمير5املحم وة)
مراكش) (40000  -  1 كم) فاس) طريق)

املغرب«.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (17 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)135807.
477I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

DECATOIRE ET MORET
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع)م1الي)الحسن)اقامة)ا بردعي)
عمار5)ب)ا شوة)رقم)2)ا حي)

ا شت1ي،)40000،)مراكش)املغرب
DECATOIRE ET MORET)شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5)في)ط1ر)

ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)امللك)

املسمى)ا همبر5)4/8)ا نخ5ل)جنلن)
تا الغت)ا شوة)98)عمار5)بل1ك)8 - 

40000)مراكش)املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.22025

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 ماي) (12 في) املؤرخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
مبلغ) (DECATOIRE ET MORET
قعن1ان) درهم) (1.300.000 رأسما ها)
املسمى) امللك) اإلجتماعي) مورها)
تا الغت) جنلن) ا نخ5ل) (8/4 ا همبر5)
 40000  -  8 بل1ك) عمار5) (98 ا شوة)
مراكش)املغرب) ت5جة)ل):)ع م)قج1د)

أي)نشاط.
امللك) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)

جنلن) ا نخ5ل) (8/4 ا همبر5) املسمى)
 -  8 بل1ك) عمار5) (98 ا شوة) تا الغت)

40000)مراكش)املغرب.)
ق)عين:

 DECATOIRE Michel ا س5 )5()
 UARTIER DE LA عن1ا ه)ا() ق)
 GASQUETTE LES THORONET
83340)-)فرنسا)كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136144.
478I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

EB FASHION
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
حل)شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع)م1الي)الحسن)اقامة)ا بردعي)
عمار5)ب)ا شوة)رقم)2)ا حي)

ا شت1ي،)40000،)مراكش)املغرب
EB FASHION)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )في)

ط1ر)ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)عمار5)
جاكار)رقم)21 - 12000)تمار5)

املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.40441

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تورر)حل) (2019 05)دجنبر) في) املؤرخ)
عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)
ا شريك)ا 1حEB FASHION( 5)مبلغ)
قعن1ان) درهم) (10.000 رأسما ها)
رقم) جاكار) عمار5) اإلجتماعي) مورها)
21 - 12000)تمار5)املغرب) ت5جة)ل):)

ع م)قج1د)أي)نشاط.
عمار5) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
مراكش) (40000  -  21 رقم) جاكار)

املغرب.)
ق)عين:

 TOP EMMANUEL ا س5 )5()
GERARD)ق)عن1ا ه)ا()اقامة)ا ناف1ر5)
املغرب) مراكش) (40000  2 رقم)

كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136153.
479I

CASH NIGHT CLUB

CASH NIGHT CLUB
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

CASH NIGHT CLUB
كم)5)طريق)ا  ار)ا ب5ضاء)ك1دوة)
ا ذب5 )محل)رقم)4)عمار5)ا فرج)،)

40000،)مراكش)املغرب
CASH NIGHT CLUB)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)كم)5 

طريق)ا  ار)ا ب5ضاء)ك1دوة) ذب5 )
محل)رقم)4)عمار5)ا فرج)-)40000 

مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

125885
 15 في) مؤرخ) حر) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل)
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 CASH(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

.NIGHT CLUB
غرض)ا شركة)بإوجاز):)موهى).

 5 كم) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ك1دوة) ذب5 ) ا ب5ضاء) ا  ار) طريق)
 40000 (- ا فرج) عمار5) (4 رقم) محل)
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مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا صرصار) علي) محم ) ا س5 )
درهم) (100 بو5مة) حصة) (175  :

 لحصة.
175)حصة) (: ا س5 )انس)ب1نذا ة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
حصة) (175 (: بواع) محم ) ا س5 )

بو5مة)100)درهم) لحصة).
 175 (: ب1اتاقن) محم ) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
 300 (: فص5ل) حسنى) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا صرصار) علي) محم ) ا س5 )
 97 عمار5) ا سذاد5) دار) عن1ا ه)ا()

ا طابق)2 40000)مراكش)املغرب.
عن1ا ه)ا() ب1نذا ة) انس) ا س5 )
ا شمالي) ا سيبع) (17 رقم) درب)شيري)

40000)مراكش)املغرب.
حي) عن1ا ه)ا() بواع) محم ) ا س5 )
الح1ز) تحناقت) (164 رقم) ا ويرقان)

42302)تحناقت)املغرب.
عن1ا ه)ا() ب1اتاقن) محم ) ا س5 )
حي) اطلس) (17 عمار5) (317 ا شوة)
مراكش) (40000 املحام5 ) ا شريف5ة)

املغرب.
عن1ا ه)ا() فص5ل) حسنى) ا س5 5)
 40000  19 رقم) ا سالم) رياض)

مراكش)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا صرصار) علي) محم ) ا س5 )
 97 عمار5) ا سذاد5) دار) عن1ا ه)ا()

ا طابق)2 40000)مراكش)املغرب
عن1ا ه)ا() فص5ل) حسنى) ا س5 5)
 40000  19 رقم) ا سالم) رياض)

مراكش)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (27 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136208.
480I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

LAPRE INVEST
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع)م1الي)الحسن)اقامة)ا بردعي)
عمار5)ب)ا شوة)رقم)2)ا حي)

ا شت1ي،)40000،)مراكش)املغرب
LAPRE INVEST)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ساحة)
الحرية)شارع)م1الي)الحسن)اقامة)

ا بردعي)رقم)02)ج5ليز)-)40000 
مراكش)املغرب.

تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)-.

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تح1يل) تم) (2022 أبريل) (21 في) املؤرخ)
من) الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)
الحسن) الحرية)شارع)م1الي) »ساحة)
(- ج5ليز) (02 رقم) ا بردعي) اقامة)
»اقامة) إلى) املغرب«) مراكش) (40000
LES 3 PALMIERS)ا شوة)3)ق)4)ا حي)

ا شت1ي)-)40000)مراكش)املغرب«.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136145.
481I

AJBAR CONSULTING

STE PARA BAMBOO
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

AJBAR CONSULTING
 Bureaux Nour Rue EL Houssine

 AL(Khadar(N°2(،(30050،(FES
املغرب

STE PARA BAMBOO)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)

املج )شارع)ا رياض)رقم)2 - 90100 

طنجة)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

127563

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)

ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (09

مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:

عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)

 STE (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.PARA BAMBOO

غرض)ا شركة)بإوجاز):)-)شراء)قب5ع)

مستحضرات)ا تجم5ل)قمستلزماتها.)

-)استيراد)ق)تص ور...

تجزئة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)

 90100 - 2 املج )شارع)ا رياض)رقم)

طنجة)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

ا س5 5)زك5ة)عتمي)بشير):)1.000 

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

ا س5 5)زك5ة)عتمي)بشير)عن1ا ه)ا()

 6 شوة) (3 طابق) صنهاجة) ز وة) (41

90000)طنجة)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

ا س5 5)زك5ة)عتمي)بشير)عن1ا ه)ا()

 6 شوة) (3 طابق) صنهاجة) ز وة) (41

90000)طنجة)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (26 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)0522127563.

482I

AJBAR CONSULTING

STE 2A AGRI BIOTECH
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
حل)شركة

AJBAR CONSULTING

 Bureaux Nour Rue EL Houssine

 AL(Khadar(N°2(،(30050،(FES

املغرب

STE 2A AGRI BIOTECH)شركة)

عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 )في)ط1ر)ا تصف5ة(

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)مكاتب)

ا ن1ر)ز وة)الحسين)الخضر)مكتب)
رقم)2 - 30000)فاس)املغرب.

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.68559

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)

حل) تورر) (2022 ماي) (16 في) املؤرخ)

عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)

 STE 2A AGRI ا 1ح5 ) ا شريك)

 100.000 رأسما ها) مبلغ) (BIOTECH

اإلجتماعي) مورها) قعن1ان) درهم)

الخضر) الحسين) ز وة) ا ن1ر) مكاتب)

- 30000)فاس)املغرب)  2 مكتب)رقم)

 ت5جة)ل):)ع م)تحو5ق)أي)نشاط)منذ)

تأسيس)ا شركة.

مكاتب) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)

مكتب) الخضر) الحسين) ز وة) ا ن1ر)
رقم)2 - 30000)فاس)املغرب.)

ق)عين:

ا س5 )5()يسير)أجبار)ق)عن1ا ه)ا()
ز وة)6)حي)األمل)ملذب)الخ5ل)30000 

فاس)املغرب)كمصفي))5() لشركة.

الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (

املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)

تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)

ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة)

- :

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ا تجارية)بفاس)بتاريخ)26)ماي)2022 

تحت)رقم)2296/2022.

483I
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FIDUCIAIRE KHALID

STE KATA TRAVAUX
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قفل)ا تصف5ة

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE(DE(BERKANE(،(60000، 41

OUJDA MAROC
STE KATA TRAVAUX)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي):)129 

قيسارية)الخيروة)االسالم5ة)طريق)
عي)بني)مطهر)-)قج 5)-)60000)قج 5)

املغرب.
قفل)ا تصف5ة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
.25371

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 مارس) (08 في) املؤرخ)
عات) شركة) (STE KATA TRAVAUX
رأسما ها) مبلغ) املح قد5) املسؤق 5ة)
مورها) قعن1ان) درهم) (10.000
الخيروة) قيسارية) (129 اإلجتماعي)
االسالم5ة)طريق)عي)بني)مطهر)-)قج 5)
املغرب) ت5جة) ذ م) - 60000)قج 5)

تحو5ق)ا ه ف)ا تجاري.
ق)عين:

كرزازي) ا رزاق) عب ) ا س5 )5()
الخيروة) قيسارية) (129 عن1ا ه)ا() ق)
االسالم5ة)طريق)عي)بني)مطهر)-)قج 5)
()5( كمصفي) املغرب) قج 5) (60000

 لشركة.
ق)ق )تم)انذواد)الجمذ5ة)الختام5ة)
 129 قفي) (2022 مارس) (08 بتاريخ)
قيسارية)الخيروة)االسالم5ة)طريق)عي)
قج 5) (60000 (- قج 5) (- مطهر) بني)

املغرب.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)ب1ج 5)بتاريخ)17)ماي)2022 

تحت)رقم)698.
484I

م1رقك1)ك1مبت1نس)اكاق ت

أتالنتس بيتش ريسورت
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قفل)ا تصف5ة

م1رقك1)ك1مبت1نس)اكاق ت
شوة)17)ا طابق)4)برج)منار5)2 

م خل)ا)شارع)عب )ا كريم)الخطابي)
،)40000،)مراكش)املغرب

أتال تس)ب5تش)ريس1رت)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي):)ا ص1ير5)
إلدار5)املبني)114)عمل5ة)ا راحة)-)

44000)ا ص1ير5)املغرب.
قفل)ا تصف5ة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
.4461

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
حل) تورر) (2022 أبريل) (04 في) املؤرخ)
عات) شركة) ريس1رت) ب5تش) أتال تس)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)
 100.000 رأسما ها) مبلغ) ا 1ح5 )
اإلجتماعي) مورها) قعن1ان) درهم)
عمل5ة) (114 املبني) إلدار5) ا ص1ير5)
املغرب) ا ص1ير5) (44000 (- ا راحة)

 ت5جة)ل:)املشرقع) م)وتحوق.
ق)عين:

ق) تسن5م) ط5ب) ح5 ر) ا س5 )5()
بريطا 5ا) (- (- مذرقف) غير) عن1ا ه)ا()

كمصفي))5() لشركة.
ق)ق )تم)انذواد)الجمذ5ة)الختام5ة)
ا ص1ير5) قفي) (2022 أبريل) (04 بتاريخ)
(- ا راحة) عمل5ة) (114 املبني) إلدار5)

44000)ا ص1ير5)املغرب.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) با ص1ير5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)175.
485I

شركة)الحس5مة) الستشارات)ش.م.م

 STE TOURISSA CAR SARL
AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

شركة)الحس5مة) الستشارات)
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21(IMZOUREN،(32250،(AL

HOCEIMA)املغرب

 STE TOURISSA CAR SARL AU
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)دقار)امن1د)
جماعة)ا نك1ر)الحس5مة)الحس5مة)

32000)الحس5مة)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
3757

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (23
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 STE (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.TOURISSA CAR SARL AU
تأجير) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

س5ارات)ب قن)سائق.
عن1ان)املور)االجتماعي):)دقار)امن1د)
الحس5مة) الحس5مة) ا نك1ر) جماعة)

32000)الحس5مة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)2022)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 STE TOURISSA CAR ا شركة)
SARL AU : 1.000)حصة)بو5مة)100 

درهم) لحصة).
 STE TOURISSA CAR ا شركة)
SARL AU : 1000)بو5مة)100)درهم.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() ا وا�سي) محم ) ا س5 )
 32000 دقار)امن1د)ا نك1ر)الحس5مة)

الحس5مة)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() ا وا�سي) محم ) ا س5 )
 32000 دقار)امن1د)ا نك1ر)الحس5مة)

الحس5مة)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (27 بتاريخ) بالحس5مة) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)426.
486I

FIRST CURTAIN

LUMEAL
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تف1يت)حصص

FIRST CURTAIN
 BD IBNOU SINA HAY LHNA

 H.H CASABLANCA214
CASABLNACA،(20000،)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب
LUMEAL)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)
مست1 ة)رقم)45)ز وة)رقم)28)ا حي)
الحساني)ا  ار)ا ب5ضاء)-)20000 

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.413863

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تمت) (2022 ماي) (20 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
براد5) احم ) ()5( ا س5 ) تف1يت)
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (1.000
1.000)حصة) فائ 5)ا س5 ))5()عب )

الحق)سحاري)بتاريخ)20)ماي)2022.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
 30 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825534.
487I

FIRST CURTAIN

LUMEAL
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

FIRST CURTAIN
 BD IBNOU SINA HAY LHNA

 H.H CASABLANCA214
CASABLNACA،(20000،)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب
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LUMEAL)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)77)ز وة)
محم )سم5حة)ا طابق)10)ا شوة)
رقم)57)ا  ار)ا ب5ضاء)-)20000 

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.413863

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تذ5ين) تم) (2022 ماي) (20 في) املؤرخ)
ا س5 )5() ج و ) لشركة) مسير)

سحاري)عب )الحق)كمسير)قح5 
تبذا) وب1ل)استوا ة)املسير.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 30 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825534.
488I

AL HATTAB FOOD
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

CASABLANCA MAROC(،20040
AL HATTAB FOOD)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)

 ك1ر يش،)م خل)ه)ا طابق)األقل)
شوة)ا)45)تجزئة)رزق)ا فست.)-)
20000):)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
544495

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (23
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 AL (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.HATTAB FOOD

غرض)ا شركة)بإوجاز):)مطذم.
شارع) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
األقل) ا طابق) ه) م خل)  ك1ر يش،)
(- ا فست.) رزق) تجزئة) (45 ا) شوة)

20000):)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )صا حي)عب )ا ذزيز):)1.000 

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا ذزيز) عب ) صا حي) ا س5 )
 16 ز وة) (2 عثمان) تجزئة) عن1ا ه)ا()
ا  ار) (20000 ا شق) عين) (28 ا رقم)

ا ب5ضاء)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا ذزيز) عب ) صا حي) ا س5 )
 16 ز وة) (2 عثمان) تجزئة) عن1ا ه)ا()
ا  ار) (20000 ا شق) عين) (28 ا رقم)

ا ب5ضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 27 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825349.
489I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

LAPRE INVEST
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع)م1الي)الحسن)اقامة)ا بردعي)
عمار5)ب)ا شوة)رقم)2)ا حي)

ا شت1ي،)40000،)مراكش)املغرب
LAPRE INVEST)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ساحة)

الحرية)شارع)م1الي)الحسن)اقامة)
ا بردعي)رقم)02)ج5ليز)-)40000 

مراكش)املغرب.
تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)-.
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)

تذ5ين) تم) (2022 أبريل) (21 في) املؤرخ)
ا س5 )5() ج و ) لشركة) مسير)

  جالي)محم )كمسير)قح5 
تبذا) وب1ل)استوا ة)املسير.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136145.
490I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

 SOHAW RIDERS DESERT
MARRAKECH

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
تف1يت)حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع)م1الي)الحسن)اقامة)ا بردعي)
عمار5)ب)ا شوة)رقم)2)ا حي)

ا شت1ي،)40000،)مراكش)املغرب
 SOHAW RIDERS DESERT
MARRAKECH)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ساحة)

الحرية)شارع)م1الي)الحسن)اقامة)
ا بردعي)رقم)02)ج5ليز)-)40000 

مراكش)املغرب.
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)-.
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2021 أبريل) (18 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
م1زقري) ثرية) ()5( ا س5 ) تف1يت)
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (200
و1نس) ()5( ا س5 ) 100)حصة) فائ 5)

ا طاهيري)بتاريخ)18)أبريل)2022.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
ماي) (24 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136076.
491I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

 SOHAW RIDERS DESERT
MARRAKECH

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
تح1يل)ا شكل)ا وا 1ني) لشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL
شارع)م1الي)الحسن)اقامة)ا بردعي)

عمار5)ب)ا شوة)رقم)2)ا حي)
ا شت1ي،)40000،)مراكش)املغرب

 SOHAW RIDERS DESERT
MARRAKECH)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
ق)عن1ان)مورها)االجتماعي)ساحة)
الحرية)شارع)م1الي)الحسن)اقامة)

ا بردعي)رقم)02)ج5ليز)-)40000 
مراكش).

تح1يل)ا شكل)ا وا 1ني) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)-.

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تح1يل) تم) (2022 أبريل) (18 في) املؤرخ)
ا وا 1ني) لشركة)من)»شركة) ا شكل)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5«)إلى)»شركة)
عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 «.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (24 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136076.
492I

SUD INVEST CONSULTING

WELLNESS FACTORY
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

SUD INVEST CONSULTING
ز وة)ا وبطان)اريكي)اقامة)اوزيس)

 GUELIZ، 11(ا طابق)2)ا شوة)رقم
40000،(MARRAKECH(MAROC

WELLNESS FACTORY)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)
مسلم)تجزئة)بكار)ا طابق)ا ثا ث)

ا شوة)رقم)14)باب)دكا ة)-)40030 
مراكش)املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
125893

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 فبراور) (24
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
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عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)

(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.WELLNESS FACTORY

ب5ع) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

قالحمامات) املسابح) مذ ات) قترك5ب)

ق)اماكن)ا ترف5ه..

شارع) (: االجتماعي) املور) عن1ان)

ا ثا ث) ا طابق) بكار) تجزئة) مسلم)

 40030 (- دكا ة) باب) (14 رقم) ا شوة)

مراكش)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

 500 (: ا و �سي) رش5 ) ا س5 )

بو5مة)100)درهم.

 500 (: االدري�سي) سذ5 5) ا س5 5)

بو5مة)100)درهم.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() ا و �سي) رش5 ) ا س5 )

7)ج5ت)سكن) 41)شوة) اركا ة) اقامة)

بنسركاق)اكادور)80014)اكادور)املغرب.

االدري�سي) سذ5 5) ا س5 5)

 05 عمار5) اقامة) 5الس) عن1ا ه)ا()

 10150 املنزه) املنزه) بساتين) (03 شوة)

ا رباط)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

عن1ا ه)ا() ا و �سي) رش5 ) ا س5 )

7)ج5ت)سكن) 41)شوة) اركا ة) اقامة)

بنسركاق)اكادور)80014)اكادور)املغرب

االدري�سي) سذ5 5) ا س5 5)

 05 عمار5) اقامة) 5الس) عن1ا ه)ا()

 10150 املنزه) املنزه) بساتين) (03 شوة)

ا رباط)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (30 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136215.

493I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

 SOHAW RIDERS DESERT
MARRAKECH

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع)م1الي)الحسن)اقامة)ا بردعي)
عمار5)ب)ا شوة)رقم)2)ا حي)

ا شت1ي،)40000،)مراكش)املغرب
 SOHAW RIDERS DESERT
MARRAKECH)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ساحة)

الحرية)شارع)م1الي)الحسن)اقامة)
ا بردعي)رقم)02)ج5ليز)-)40000 

مراكش)املغرب.
تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)-.
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تذ5ين) تم) (2022 أبريل) (18 في) املؤرخ)
ا س5 )5() ج و ) لشركة) مسير)

ا طاهيري)و1نس)كمسير)قح5 
تبذا) وب1ل)استوا ة)املسير.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (24 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136076.
494I

NORD SUD MANAGEMENT

DEAL FISHERS
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
حل)شركة

NORD SUD MANAGEMENT
 C/O(Centre(d’affaires(ebusiness,

lot 43 b)املنطوة)ا صناع5ة،)
90000،)طنجة)املغرب

DEAL FISHERS)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 )في)ط1ر)ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رياض)
األ   س)1)،)ا طابق)األر�سي)-)

90000)طنجة)املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.112551
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 مارس) (21 في) املؤرخ)
عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)
 DEAL FISHERS ا 1ح5 ) ا شريك)
مبلغ)رأسما ها)50.000)درهم)قعن1ان)
 1 األ   س) رياض) اإلجتماعي) مورها)
طنجة) (90000 (- األر�سي) ا طابق) (،

املغرب) ت5جة)ل):)أزمة)إقتصادوة.
رياض) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
األ   س)1)،)ا طابق)األر�سي)-)90000 

طنجة)املغرب.)
ق)عين:

 Yonas Arnold ا س5 )5()
طنجة) عن1ا ه)ا() ق) (KUSTERS
()5( كمصفي) املغرب) طنجة) (90000

 لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (18 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)253820.
495I

MODA CONSULTING & SERVICES

ATMOS FILMS
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

 MODA CONSULTING &
SERVICES

 N°30 RUE OMAR RIFFI APPT 1
(،ETG(1(CASABLANCA(،(26200

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
ATMOS FILMS)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)س5 ي)
الخ ور)ز وة)42)رقم)17)ا حي)

الحسني)ا  ار)ا ب5ضاء)26000)ا  ار)
ا ب5ضاء)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

325689
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2015 أبريل) (08
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ATMOS FILMS
اال تاج) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا سمعي)ا بصري.
س5 ي) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
الخ ور)ز وة)42)رقم)17)ا حي)الحسني)
ا  ار)ا ب5ضاء)26000)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: ا ذسري) محم ) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() ا ذسري) محم ) ا س5 )
د) س) (122 رقم) (1 ز وة) خا  ) شارع)
ا  ار)ا ب5ضاء)26000)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() ا ذسري) محم ) ا س5 )
د) س) (122 رقم) (1 ز وة) خا  ) شارع)
ا  ار)ا ب5ضاء)26000)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 29 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

أبريل)2015)تحت)رقم)-.
496I

Agent AFFAIRES

TANGERINN WORK OFFICE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة
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Agent AFFAIRES
 RUE IBN TOUMART

 RESIDENCE(NARJIS(RDC(1(،
90020،(TANGER(MAROC

 TANGERINN WORK OFFICE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)29)شارع)
عمر)ابن)ا ذاص،)ا طابق)ا ثا ث،)

رقم)26 - 90000)طنجة)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
127671

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (29
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.TANGERINN WORK OFFICE
(: بإوجاز) ا شركة) غرض)
 PROMOTION IMMOBILIERE,

.CONSTRUCTION
عن1ان)املور)االجتماعي):)29)شارع)
ا ثا ث،) ا طابق) ا ذاص،) ابن) عمر)

رقم)26 - 90000)طنجة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

20.000.000)درهم،)موسم)كا تالي:
 20.000 (: ا س5 )ابراه5م)بنكيران)

حصة)بو5مة)1.000)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ابراه5م)بنكيران)عن1ا ه)ا() ا س5 )
 55 رقم) (5 ز وة) أ) م) األ   س) حي)

92154)ا وصر)ا كبير)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ابراه5م)بنكيران)عن1ا ه)ا() ا س5 )
 55 رقم) (5 ز وة) أ) م) األ   س) حي)

92154)ا وصر)ا كبير)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)4966.
497I

SAGASUD

HEALTHY FISH
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

SAGASUD
شارع)االمير)م1الي)عب )هللا)رقم)23 

 LAAYOUNE،(70000،(ا ذ15ن
LAAYOUNE)املغرب

HEALTHY FISH)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)مشرقع)

م ونة)ا و س)رقم)د482 - 70000 
ا ذ15ن)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
41481

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (05
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.HEALTHY FISH
ا ص5 ) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
ا سمك) قتجار5) قشراء) ب5ع) ا بحري)
ا طرقي) ا نول) قا توس5ط) بالجملة)
 لبضائع)استيراد)متص ور)كل)نشاط)

تجاري)صناعي)مالحي)قخ ماتي.
مشرقع) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 70000  - د482  رقم) ا و س) م ونة)

ا ذ15ن)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)
درهم،)موسم)كا تالي:

 1.000 (: ص قي) ا ذربي) ا س5 )
حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() ص قي) ا ذربي) ا س5 )
حي)بئر)ا زران)بل1ك)11)ز وة)5)رقم)5 

ت5ك1ين)80650)اكادور)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() ص قي) ا ذربي) ا س5 )
حي)بئر)ا زران)بل1ك)11)ز وة)5)رقم)5 

تك1ين)80650)اكادور)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (06 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1262.
498I

SAGASUD

 ALEARFAWI EABDO
PESCADO

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

SAGASUD
شارع)االمير)م1الي)عب )هللا)رقم)23 

 LAAYOUNE،(70000،(ا ذ15ن
LAAYOUNE)املغرب

 ALEARFAWI EABDO PESCADO
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)ا و س)
تجزئة)707)شارع)ا شريف)امزيان)
رقم)66 - 70000)ا ذ15ن)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
41473

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (05
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ALEARFAWI EABDO PESCADO
ا ص5 ) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
ا سمك) قتجار5) قشراء) ب5ع) ا بحري)
ا طرقي) ا نول) قا توس5ط) بالجملة)
 لبضائع)استيراد)قتص ور)كل)نشاط)

تجاري)صناعي)مالحي)خ ماتي.
حي) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ا شريف) شارع) (707 تجزئة) ا و س)
ا ذ15ن) (70000  -  66 رقم) امزيان)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا ذرفاقي) ا صادق) عب ) ا س5 )
درهم) (100 بو5مة) حصة) (1.000  :

 لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا ذرفاقي) ا صادق) عب ) ا س5 )
عن1ا ه)ا()شوة)05)عمار5)أ)41)تجزئة)
اكادور) (80000 ا زا) ا ذل5ا)ت ارت) ا زا)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا ذرفاقي) ا صادق) عب ) ا س5 )
عن1ا ه)ا()شوة)05)عمار5)أ41)تجزئة)
اكادور) (80000 ت ارت) ا ذل5ا) ا زا)

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (06 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1255.
499I

SAGASUD

GROUPE AIT IKHLF
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

SAGASUD
شارع)االمير)م1الي)عب )هللا)رقم)23 

 LAAYOUNE،(70000،(ا ذ15ن
LAAYOUNE)املغرب

GROUPE AIT IKHLF)شركة)عات)
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املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)

املسير5)الخضراء)ا شطر)ا ثا ث)رقم)
س628)املر�سى)-)70000)ا ذ15ن)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

41649
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (26
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.GROUPE AIT IKHLF
نشاط) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
ا نوط) قاستغالل) تس5ير) ا س5احة)
تنظ5م) قكافتيروا) ا طذامة) ا س5احة)
عامة) تجار5) ا س5اح5ة) ا رحالت)
س5احي) نشاط) كل) ا س5احي) ا نول)

خ ماتي).
تجزئة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
املسير5)الخضراء)ا شطر)ا ثا ث)رقم)
ا ذ15ن) (70000 (- املر�سى) س628)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
340)حصة) (: ا س5 )الحسن)عب1)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
ا س5 )عب )هللا)عب1):)330)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
حصة) (330 (: عب1) سذ5 ) ا س5 )

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )الحسن)عب1)عن1ا ه)ا()حي)
عالل)بن)عب )هللا)شارع)ال ة)حسناء)

71000)ب1ج قر)املغرب.
عن1ا ه)ا() عب1) هللا) عب ) ا س5 )
ز وة)ا ص1ير5)رقم)83)املر�سى)70000 

ا ذ15ن)املغرب.

ا س5 )سذ5 )عب1)عن1ا ه)ا()شارع)
 70000 املر�سى) (85 رقم) ا ذه ) قلي)

ا ذ15ن)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() عب1) هللا) عب ) ا س5 )
ز وة)ا ص1ير5)رقم)85)املر�سى)70000 

ا ذ15ن)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (19 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1391.
500I

GALAXYCOMPT

AUTO CITY
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

GALAXYCOMPT
 Av. Mohamed Ben El Hasan Al
 Ouazzani Résidence Nabil n°3
Tétouan(،(93000،)تط1ان)املغرب
AUTO CITY)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)في)ط1ر)ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)
ا ك1يت)ط1ابل)سفلى)رقم)38 - 

93000)تط1ان)املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.25759

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 ماي) (13 في) املؤرخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
رأسما ها) مبلغ) (AUTO CITY
مورها) قعن1ان) درهم) (100.000
ط1ابل) ا ك1يت) شارع) اإلجتماعي)
تط1ان) (93000  -  38 رقم) سفلى)

املغرب) ت5جة)ل):)ازمة)قطاع.
شارع) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
 -  38 رقم) سفلى) ط1ابل) ا ك1يت)

93000)تط1ان)املغرب.)
ق)عين:

ق) تح5اكت) مصطفى) ا س5 )5()
عن1ا ه)ا()شارع)عثمان)بن)عفان)ز وة)
املغرب) تط1ان) (93000  32 رقم) (28

كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (

املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (24 بتاريخ) بتط1ان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1239.
501I

SAGASUD

TKORDCH TRANS
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

SAGASUD
شارع)االمير)م1الي)عب )هللا)رقم)23 

 LAAYOUNE،(70000،(ا ذ15ن
LAAYOUNE)املغرب

TKORDCH TRANS)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)ا و س)

تجزئة)707)رقم)40 - 70000 
ا ذ15ن)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
41563

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (27
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.TKORDCH TRANS
ا نول) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
قا  قلي) ا 1طني) ا طرقي) لبضائع)
كل) عامة) تجار5) قتص ور) استيراد)
نشاط)تجاري)صناعي)مالحي)خ ماتي.
حي) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ا و س)تجزئة)707)رقم)40 - 70000 

ا ذ15ن)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: داقد) اوت) محم ) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )محم )اوت)داقد)عن1ا ه)ا()
 80000 ازرق) الج و ) ا حي) (05 بل1ك)

اوت)مل1ل)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )محم ) 5ت)داقد)عن1ا ه)ا()
 80000 ازرق) الج و ) ا حي) (05 بل1ك)

اوت)مل1ل)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (12 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1327.
502I

SAGASUD

 ATELIER MECANIQUE ET
ELECTRIQUE SUD

إعالن)متذ د)ا ورارات

SAGASUD
شارع)االمير)م1الي)عب )هللا)رقم)23 

 LAAYOUNE،(70000،(ا ذ15ن
LAAYOUNE)املغرب

 ATELIER MECANIQUE ET
ELECTRIQUE SUD)»شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 «
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)حي)

ا و س)تجزئة)ا 1فاق)بل1ك)د)رقم)
576 - 70000)ا ذ15ن)املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.21411
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)26)ماي)2022
تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)

قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
اضاف)نشاط)قرار)رقم)2)ا  ي)ونص)
االجتماعي) االسم) تغ5ير) ماولي:) على)

 لشركة
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)
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ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
امل1اد) قت1زيع) تجار5) نشاط) اضافة)
ا بترق 5ة) ا بترق 5ة)تسسير)املحطات)
ماولي:) ونص)على) ا  ي) (2 رقم) بن ) (...
الى) االجتماعي) لشركة) االسم) تغ5ير)
 SOCIETE DE PRESTATIONS

GENERALES SUD S.P.G.S
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1497.
503I

FITICOF

LES DEUX SENS
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
إضافة)تسم5ة)تجارية)أق)شذار)

FITICOF
9)شارع)غسان)كنفاني)اقامة) ب5لة)،)

30000،)فاس)املغرب
LES DEUX SENS)»شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 «
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)عمار5)
121)ا طابق)األر�سي)شارع)محم )
الخامس)-)30000)فاس)املغرب.
»إضافة)تسم5ة)تجارية)أق)شذار«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.55029
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
املؤرخ)في)20)ماي)2022)تورر)إضافة)

شذار)تجاري) لشركة)قه1:
DUPLEX STEAK HOUSE

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)27)ماي)2022 

تحت)رقم)2760/2022.
504I

MOUKDIM CONSULTING

كازيت ترانس
إعالن)متذ د)ا ورارات

MOUKDIM CONSULTING
 BD ZERKTOUNI 3EME 46

 ETAGE APPT 6 46 BD
 ZERKTOUNI 3EME ETAGE

 APPT(6،(20500،(CASABLANCA
MAROC

كازيت)ترانس)»شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 «
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)مركب)

امله ي)زاقية)شارع)إم5ل)زقال)ق)ز وة)
شار  ف5ل)-)20300)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.97377

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
اتخاع) تم) (2011 أبريل) (07 في) املؤرخ)

ا ورارات)ا تا 5ة:)
على) ونص) ا ذي) (:01 رقم) قرار)

ماولي:)رفع)رأسمال)ا شركة
على) ونص) ا ذي) (:02 رقم) قرار)
األسا�سي) ا وا 1ن) تح وث) ماولي:)

 لشركة
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
على) ونص) ا ذي) (:01 رقم) بن )
بمبلغ) ا شركة) رأسمال) رفع) ماولي:)
من) أي) درهم«) (»600.000 ق ره)
 1000000 إلى) درهم«) (»400.000
مواصة) إجراء) (: طريق) عن) درهم«)
ق) املو ار) املح د5) ا شركة) دو1ن) مع)

املستحوة
على) ونص) ا ذي) (:02 رقم) بن )
األسا�سي) ا وا 1ن) تح وث) ماولي:)

 لشركة
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 20 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

أبريل)2011)تحت)رقم)373966.
505I

STE AUCOGEST SARL

 ECOLE MATERNELLE PETIT
ANGE

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
تذ5ين)ممثل)قا 1ني) لشركة

STE AUCOGEST SARL
 N° 6 RUE 3909 HAY AL QODS
 DCHEIRA(،(86360،(INEZGANE

MAROC
 ECOLE MATERNELLE PETIT

ANGE)»شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5«

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)رقم)01 
حي)م1الي)رش5 )-)86360)ا زكان)

املغرب.
»تذ5ين)ممثل)قا 1ني) لشركة«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.7207

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
قتبذا) (2022 ماي) (12 في) املؤرخ)
تذ5ين) تورر) ج د) مسير)ون()  تذ5ين)

املمثل)ون()ا وا 1ني)ون(:)
-)بنح15ن) 5لى

-)ب1سذ )محم 
-)ب1سذ )حمز5

 ECOLE MATERNELLE PETIT
املسؤق 5ة) عات) شركة) (ANGE
اإلجتماعي) مورها) ا كائن) املح قد5)
 86360 01)حي)م1الي)رش5 ) ب:)رقم)

ا زكان)املغرب
عن ) ا تجاري) ا سجل) رقم)

االقتضاء:)-
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (27 بتاريخ) با زكان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1013/2022.
506I

AGC CONSULTING

IKALIWN إكاليون
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

AGC CONSULTING
250،)زاقية)شارع)م1الي)و1سف)
قب1ردق،)ا طابق)4،)شوة)11)،)
20040،)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
إكا 15ن)IKALIWN)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)11)شارع)
ابن)األثير)،)أ فا)-)20000)ا)  ار)

ا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

543479
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 وناور) (27

املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:

عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
املسؤق 5ة)املح قد5.

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها):)إكا 15ن)

.IKALIWN
تشغ5ل) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
قإنشاء)قتس5ير)ا 1ح ات)ا س5اح5ة،)
قاملطاعم،)قا فنادق،)قا ورى،)قمراكز)
قاملخ5مات،) قا ترف5ه،) ا ذطالت)
قامل1ت5الت،) قا نزل،) قاملجمذات،)

قاألك1اخ،)قما)إلى)ع ك)؛
ا  قرية،) ا رحالت) تنظ5م)
قا رحالت،) األسب1ع،) نهاوة) قعطالت)
قتنظ5م) قاملطاعم،) قا فنادق)

األح اث،)قاملؤتمرات
قمرافوتهم) ا ذمالء) استوبال)
ثواف5ة) قسفرهم) زيارات) ق ولهم)
أمس5ات) تنظ5م) قكذ ك) قرياض5ة)
قمؤتمرات) ق  قات) عمل) ققجبات)

قرحالت)استكشاف5ة).
عن1ان)املور)االجتماعي):)11)شارع)
ا)  ار) (20000 (- أ فا) (، األثير) ابن)

ا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 200.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )علي)الحم5 ):)1.000)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
ا س5 )سامي)الحم5 ):)500)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
 500 (: ب1 كريس) خ وجة) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() الحم5 ) علي) ا س5 )
1)،)شارع) ز وة)ابن)شاكر)،)ف5ال)رقم)
ا)  ار) (20000 املذاريف) (، ابن)سينا)))

ا ب5ضاء)املغرب.
عن1ا ه)ا() الحم5 ) ( سامي ا س5 )
1)،)شارع) ز وة)ابن)شاكر)،)ف5ال)رقم)
ا)  ار) (20000 املذاريف) (، ابن)سينا)))

ا ب5ضاء)املغرب.
ب1 كريس) جة) خ و ا س5 5)



10605 الجريدة الرسميةع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) 

عن1ا ه)ا()ز وة)ابن)شاكر)،)ف5ال)رقم)
1)،)شارع)ابن)سينا)))،)املذاريف)20000 

ا)  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
ا ذائل5ة) ق ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
يس) ر ب1 ك خ وجة) ا س5 5)
عن1ا ه)ا()ز وة)ابن)شاكر)،)ف5ال)رقم)
1)،)شارع)ابن)سينا)))،)املذاريف)20000 

ا)  ار)ا ب5ضاء)املغرب
(- بتاريخ) ب-) ي) ا وا 1ن اإلو اع) تم)

تحت)رقم)-.
507I

MOUSSAOUI HAJJI

AMA FADLA
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE

 ERFOUD(،(52200،(ERFOUD
MAROC

AMA FADLA)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)قصر)
جب5ل)جماعة)بني)محم )س5جلماسة)
ا ريصاني)-)52450)ا ريصاني)املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
15973

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (16
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 AMA (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.FADLA
االشغال) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

املختلفة)اق)ا بناء
 جار5)األملن15م.

قصر) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
جب5ل)جماعة)بني)محم )س5جلماسة)
ا ريصاني)-)52450)ا ريصاني)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 500 (: املج5 ) عب ) ه5بة) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
ا س5 )طارق)مرابطي):)500)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )ه5بة)عب )املج5 )عن1ا ه)ا()
 52450 ا ريصاني) جب5ل) قصر)

ا ريصاني)املغرب.
عن1ا ه)ا() مرابطي) طارق) ا س5 )
 09 ز وة) ا ذهبي) احم ) م1الي) حي)
ا ريصاني) (52450 ا ريصاني) رقم18)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )ه5بة)عب )املج5 )عن1ا ه)ا()
 52450 ا ريصاني) جب5ل) قصر)

ا ريصاني)املغرب
عن1ا ه)ا() مرابطي) طارق) ا س5 )
 09 ز وة) ا ذهبي) احم ) م1الي) حي)
ا ريصاني) (52450 ا ريصاني) رقم18)

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
23)ماي) بتاريخ) با رش5 وة) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)649.
508I

MOUSSAOUI HAJJI

YOMIBAT
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE

 ERFOUD(،(52200،(ERFOUD
MAROC

YOMIBAT)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)قصر)اقالد)
ب1زيان)عرب)ا صباح)زيز)ارف1د)-)

52200)أرف1د)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
15977

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (16
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.YOMIBAT
االشغال) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

املختلفة)اق)ا بناء.
قصر) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
اقالد)ب1زيان)عرب)ا صباح)زيز)ارف1د)

- 52200)أرف1د)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: ب1رزيق) حسن) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() ب1رزيق) حسن) ا س5 )
ا صباح) عرب) ب1زيان) اقالد) قصر)

ارف1د)52200)ارف1د)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() ب1رزيق) حسن) ا س5 )
ا صباح) عرب) ب1زيان) اقالد) قصر)

ارف1د)52200)ارف1د)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
25)ماي) بتاريخ) با رش5 وة) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)666.
509I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

TAILLE FINE BY YASMINE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
حل)شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع)م1الي)الحسن)اقامة)ا بردعي)
عمار5)ب)ا شوة)رقم)2)ا حي)

ا شت1ي،)40000،)مراكش)املغرب
 TAILLE FINE BY YASMINE

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 )في)ط1ر)ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ساحة)

الحرية)شارع)م1الي)الحسن)اقامة)
ا بردعي)رقم)02)ج5ليز)املغرب)40000 

مراكش)املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.97491

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 ماي) (12 في) املؤرخ)
عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)
 TAILLE FINE BY ا 1ح5 ) ا شريك)
 10.000 رأسما ها) مبلغ) (YASMINE
اإلجتماعي) مورها) قعن1ان) درهم)
الحسن) م1الي) شارع) الحرية) ساحة)
املغرب) ج5ليز) (02 رقم) ا بردعي) اقامة)
(: ل) املغرب) ت5جة) مراكش) (40000

ع م)قج1د)أي)نشاط.
ساحة) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
اقامة) الحسن) م1الي) شارع) الحرية)
 40000 (- ج5ليز) (02 رقم) ا بردعي)

مراكش)املغرب.)
ق)عين:

YASMINA DAHAR)ق) ا س5 )5()
عن1ا ه)ا()بلج5كا)-)-)بلج5كا)كمصفي)

)5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (24 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136068.
510I

FIDACTIVE

KURD SCOT IMPORTS 
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
إنشاء)فرع)تابع) لشركة

FIDACTIVE
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 Lot N°545 N° 3 &4 2éme etage
 hay(mohammadi(AGADIR(،

80000،(AGADIR(MAROC
 KURD SCOT IMPORTS)شركة)

عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)م1طن)
  ى)WEDOM)بل1ك)25)شارع)

تط1ان)رقم)133)مكتب)رقم)5)ق6 
ا طابق)ا ثا ث)ا حي)املحم ي)اكادور)

- 80000)اكادور)املغرب).
إنشاء)فرع)تابع) لشركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.51579

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
إنشاء) تورر) (2022 ماي) (24 في) املؤرخ)
ا تسم5ة) تحت) تابع) لشركة) فرع)
 SUCCURSALE DE KURD SCOT
IMPORTS)ق)ا كائن)با ذن1ان)م1طن)
شارع) (25 بل1ك) (WEDOM   ى)
ق6  (5 رقم) مكتب) (133 رقم) تط1ان)
ا طابق)ا ثا ث)ا حي)املحم ي)اكادور)
- 80000)اكادور)املغرب)ق)املسير)من)

طرف)ا س5 )5()قادر)ا 1ر)محم .
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)باكادور)بتاريخ)31)ماي)2022 

تحت)رقم)110069.
511I

NOBLACTION

RIAD LES AGDALINES
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

إضافة)تسم5ة)تجارية)أق)شذار)

NOBLACTION
 هج)يذو1ب)املنص1ر)إقامة)األمير5)
3)ا طابق)األقل)رقم)15،)40000،)

مراكش)املغرب
RIAD LES AGDALINES)»شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5«
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)املنطوة)
ا س5اح5ة)اك ال)تجزئة)م)ح)33 - 

40000)مراكش)املغرب.
»إضافة)تسم5ة)تجارية)أق)شذار«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.29205
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

تورر) (2022 أبريل) (27 في) املؤرخ)
إضافة)شذار)تجاري) لشركة)قه1:

STAH THE ROOF
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
ماي) (23 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136005.

512I

NOBLACTION

RIAD ALAMIR
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قفل)ا تصف5ة

NOBLACTION
 هج)يذو1ب)املنص1ر)إقامة)األمير5)
3)ا طابق)األقل)رقم)15،)40000،)

مراكش)املغرب
RIAD ALAMIR)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي):)52)درب)
م1الي)عب )هللا)بني)حس5ين)ا وص1ر)

- 40000)مراكش)املغرب.
قفل)ا تصف5ة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
.26657

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تورر) (2022 وناور) (28 في) املؤرخ)
عات) شركة) (RIAD ALAMIR حل)
رأسما ها) مبلغ) املح قد5) املسؤق 5ة)
مورها) قعن1ان) درهم) (10.000
اإلجتماعي)52)درب)م1الي)عب )هللا)بني)
مراكش) (40000 (- ا وص1ر) حس5ين)

املغرب) ت5جة) تصف5ة)ا شركة.
ق)عين:

ق) بيرجر) ا 5ان) ا س5 )5() تالي)
هللا) عب ) م1الي) درب) (52 عن1ا ه)ا()
بني)حس5ين)ا وص1ر)40000)مراكش)

املغرب)كمصفي))5() لشركة.
ق)ق )تم)انذواد)الجمذ5ة)الختام5ة)
درب) (52 قفي) (2022 وناور) (28 بتاريخ)
ا وص1ر) بني)حس5ين) م1الي)عب )هللا)

- 40000)مراكش)املغرب.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
فبراور) (15 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)132933.

513I

TARIK BOUABDELLAOUI

 CHRARBI MOHAMMED
SARL/AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay(angad(rue(c18(n41(lazaret(،

60000،(Oujda(Maroc
CHRARBI MOHAMMED SARL/
AU)شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)

عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)
امل)زرفان)عمار5)امل)4)ا طابق)
1)ا سذ5 وة)-)63600)ا سذ5 وة)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
7893

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2021 و1 15) (10
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
CHRARBI MOHAMMED SARL/

.AU
غرض)ا شركة)بإوجاز):)كراء) 1ازم)

ق)آالت)ا بحر)ا رياض5ة).
تجزئة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ا طابق) (4 امل) عمار5) زرفان) امل)
ا سذ5 وة) (63600 (- ا سذ5 وة) (1

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: محم ) شراربي) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() محم ) شراربي) ا س5 )
 63600 ا سذ5 وة) ا ذرفان) تجزئة)

ا سذ5 وة)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() محم ) شراربي) ا س5 )
 63600 ا سذ5 وة) ا ذرفان) تجزئة)

ا سذ5 وة)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15ز) (06 بتاريخ) ببركان) االبت ائ5ة)

2021)تحت)رقم)396.
514I

CEMEX

 SALMA & YASSINE
CONSULTING PARTNERS
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

CEMEX
92)شارع)ا زرقط1ني)ا طابق)ا ثاني)
رقم)5)ج5ليز)مراكش)،)40000،)

مراكش)املغرب
 SALMA & YASSINE

CONSULTING PARTNERS)شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5)في)ط1ر)

ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رياض)أهل)
س1س)،)ب)6)،)رقم)17)حي)ا  اخلة)-)

80000)أكادور)املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.28937

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تورر) (2022 وناور) (26 في) املؤرخ)
املسؤق 5ة) عات) شركة) حل)
 SALMA & YASSINE املح قد5)
مبلغ) (CONSULTING PARTNERS
قعن1ان) درهم) (50.000 رأسما ها)
س1س) أهل) رياض) اإلجتماعي) مورها)
(- ا  اخلة) حي) (17 رقم) (، (6 ب) (،
80000)أكادور)املغرب) ت5جة)ل):)أزمة)

اقتصادوة.
رياض) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
حي) (17 رقم) (، (6 ب) (، س1س) أهل)

ا  اخلة)-)80000)أكادور)املغرب.)
ق)عين:
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ق) (Malika SOUSSI ا س5 )5()
 6 ب) (، س1س) أهل) رياض) عن1ا ه)ا()
،)رقم)17)حي)ا  اخلة)80000)أكادور)

املغرب)كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة)

- :
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)باكادور)بتاريخ)24)ماي)2022 

تحت)رقم)109982.
515I

EXACO

WINERY
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

EXACO
16،)ز وة)عائشة)أم)املؤمنين)شارع)

م1الي)الحسن)االقل،)20000،)ا  ار)
ا ب5ضاء)املغرب

WINERY)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)3،)ز وة)
جبــل)بـ1يبــالن)-)20000)ا  ار)

ا ب5صاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
546707

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 مارس) (30
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.WINERY
تو وم) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
ا ب5ع) ا سريذة،) قا 1جبات) ا طذام)
ا كح1 5ة) غير) امل1قع) لمشرقبات) في)

اقتناء) (، إنشاء) (، إدار5) (، قا كح1 5ة)
تجاري) عمل) أي) قتشغ5ل) تأجير) (،
أق) ا ب5تزا) أق) وبري) ا كر) أق)  لتم1ين)

ا 1جبات)الخف5فة.
ز وة) (،3 (: االجتماعي) املور) عن1ان)
جبــل)بـ1يبــالن)-)20000)ا  ار)ا ب5صاء)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: فرا ـك) زاكـ1ري) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() فرا ـك) زاكـ1ري) ا س5 )
ا سفلي) ا طابق) الريف) دي) ز وة) (22
ا  ار) (20000 راسين) تجزئة) ط5ف)

ا ب5ضاء)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() فرا ـك) زاكـ1ري) ا س5 )
ا سفلي) ا طابق) الريف) دي) ز وة) (22
ا  ار) (20000 راسين) تجزئة) ط5ف)

ا ب5ضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 20 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)824823.
516I

THE OFFICE

DAR EL GHALIA EVENT
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

THE OFFICE
 bd abdelmoumen 119 119
 bd(abdelmoumen،(2000،

CASABLANCA MAROC
DAR EL GHALIA EVENT)شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)119)شارع)
عب امل1من)ا طابق)02)رقم)18)ا  ار)

ا ب5ضاء)200000)ا  ار)ا ب5ضاء)
املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

544679

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (12

املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:

عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)

 DAR (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.EL GHALIA EVENT

تم1يل) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

الحفالت.

 119 (: االجتماعي) املور) عن1ان)
رقم) (02 ا طابق) عب امل1من) شارع)

ا  ار) (200000 ا ب5ضاء) ا  ار) (18

ا ب5ضاء)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

 50.000 (: غا 5ة) غا مي) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

 50.000 (: غا مي) 5ل5ا) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

ا س5 5)غا مي)غا 5ة):)500)بو5مة)

100)درهم.

بو5مة) (500 (: ا س5 5)غا مي) 5ل5ا)

100)درهم.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() غا 5ة) غا مي) ا س5 5)
حي) (3 شوة) (3 طابق) سبتة) ز وة) (17

املستشف5ات)ا  ار)ا ب5ضاء)200000 

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.

عن1ا ه)ا() غا مي) 5ل5ا) ا س5 5)
حي) (3 شوة) (3 طابق) سبتة) ز وة) (17

املستشف5ات)ا  ار)ا ب5ضاء)200000 

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

عن1ا ه)ا() منصف) غا مي) ا س5 )

ا ساحل) ا شراكي) دقار) ا غا 5ة) دار)

برش5 )26100)برش5 )املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 30 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825488.
517I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

 STE AGRO INDUSTRIELLE
 DE MARRAKECH «

SAGROMA
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع)م1الي)الحسن)اقامة)ا بردعي)
عمار5)ب)ا شوة)رقم)2)ا حي)

ا شت1ي،)40000،)مراكش)املغرب
 STE AGRO INDUSTRIELLE DE

 MARRAKECH « SAGROMA
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ساحة)
الحرية)شارع)م1الي)الحسن)اقامة)

ا بردعي)رقم)02)ج5ليز)-)40000 
مراكش)املغرب.
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)-.
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2022 أبريل) (08 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
تف1يت)ا س5 ))5()محم )ب از)384 
 20.000 أصل) من) اجتماع5ة) حصة)
ب از) )5()بشرى) ا س5 ) حصة) فائ 5)

بتاريخ)08)أبريل)2022.
ب از) محم ) ()5( ا س5 ) تف1يت)
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (384
()5( ا س5 ) حصة) فائ 5) (20.000

خ وجة)ب از)بتاريخ)08)أبريل)2022.
ب از) محم ) ()5( ا س5 ) تف1يت)
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (576
()5( ا س5 ) حصة) فائ 5) (20.000
راض5ة)مزالني)بتاريخ)08)أبريل)2022.
ب از) محم ) ()5( ا س5 ) تف1يت)
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (652
()5( ا س5 ) حصة) فائ 5) (20.000

خا  )ب از)بتاريخ)08)أبريل)2022.
ب از) محم ) ()5( ا س5 ) تف1يت)
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (652
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20.000)حصة) فائ 5)ا س5 ))5()زكي)
ب از)بتاريخ)08)أبريل)2022.

ب از) محم ) ()5( ا س5 ) تف1يت)
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (652
()5( ا س5 ) حصة) فائ 5) (20.000

رش5 )ب از)بتاريخ)08)أبريل)2022.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
ماي) (17 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)135806.
518I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

AMIRNI CARRENTAL
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع)م1الي)الحسن)اقامة)ا بردعي)
عمار5)ب)ا شوة)رقم)2)ا حي)

ا شت1ي،)40000،)مراكش)املغرب
AMIRNI CARRENTAL)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ساحة)

الحرية)شارع)م1الي)الحسن)اقامة)
ا بردعي)رقم)02)ج5ليز)-)40000 

مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

125695
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (10
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

. AMIRNI CARRENTAL
شركة) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

تأجير)س5ارات))ب قن)سائق(..
ساحة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
اقامة) الحسن) م1الي) شارع) الحرية)
 40000 (- ج5ليز) (02 رقم) ا بردعي)

مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
محم ) ا رحمن) عب ) ب ر) ا س5 )
الجاسم)ا بكر):)1.000)حصة)بو5مة)

100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
محم ) ا رحمن) عب ) ب ر) ا س5 )
(- (- ا ك1يت) ا بكر)عن1ا ه)ا() الجاسم)

ا ك1يت.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() ا  رعي) ش5ماء) ا س5 5)
رقم)217)تامنص1رت)40000)مراكش)

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (23 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)135986.
519I

EXACO

JOUDY-LINA AFRICA
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

EXACO
16،)ز وة)عائشة)أم)املؤمنين)شارع)

م1الي)الحسن)االقل،)20000،)ا  ار)
ا ب5ضاء)املغرب

JOUDY-LINA AFRICA)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)10،)ز وة)

الحرية)ا طابق)3)شوة)رقم)5 - 
20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
544387

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (13
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)
ا 1ح5 .

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

. JOUDY-LINA AFRICA
االتجار،) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
قا تس1يق) قا تص ي) االستيراد)
قامل1اد) قا سلع) املنتجات) لجم5ع)
قشبه) بالجملة) املصنذة،) أق) الخام)
الجملة)أق)ا توس5ط)قا نول)قا ت1زيع)
مهما)كا ت)طب5ذتها)قمنشأها)ققجهتها.
(،10 (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 -  5 3)شوة)رقم) ز وة)الحرية)ا طابق)

20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
خا  ) االبراه5مي) الحطاب) ا س5 )
درهم) (100 بو5مة) حصة) (1.000  :

 لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
خا  ) االبراه5مي) الحطاب) ا س5 )
م.ق) االتحاد،) ز وة) (،10 عن1ا ه)ا()

20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
خا  ) االبراه5مي) الحطاب) ا س5 )
م.ق) االتحاد،) ز وة) (،10 عن1ا ه)ا()

20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 26 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825152.
520I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

ALBAKER HOLIDAYS
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع)م1الي)الحسن)اقامة)ا بردعي)
عمار5)ب)ا شوة)رقم)2)ا حي)

ا شت1ي،)40000،)مراكش)املغرب
ALBAKER HOLIDAYS)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ساحة)

الحرية)شارع)م1الي)الحسن)اقامة)
ا بردعي)رقم)02)ج5ليز)-)40000 

مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

125693
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (30
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

. ALBAKER HOLIDAYS
ا 1كا ة) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
ا ذوارية)،)مواقل)خ مات)املذل1مات)

ا تجارية)،)ا 1ساطة)ا ذوارية.
ساحة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
اقامة) الحسن) م1الي) شارع) الحرية)
 40000 (- ج5ليز) (02 رقم) ا بردعي)

مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)املغرب)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
محم ) ا رحمن) عب ) ب ر) ا س5 )
بو5مة) حصة) (500 (: ا بكر) الجاسم)

100)درهم) لحصة).
500)حصة) (: ا س5 )و1نس)امل ني)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
محم ) ا رحمن) عب ) ب ر) ا س5 )
(- (- ا ك1يت) ا بكر)عن1ا ه)ا() الجاسم)

ا ك1يت.
عن1ا ه)ا() امل ني) و1نس) ا س5 )
45)شارع) رقم) (1 ا صفا)عمار5) اقامة)

املواقمة)40000)مراكش)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
 22 عن1ا ه)ا() كرد) كريم) ا س5 )
ز وة)ا بنفسج)ط)5)ش15)حي)ا راحة)
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20000)ا ب5ضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (23 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)135985.
521I

MOUKDIM CONSULTING

كازيت ترانس
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

MOUKDIM CONSULTING
 BD ZERKTOUNI 3EME 46

 ETAGE APPT 6 46 BD
 ZERKTOUNI 3EME ETAGE

 APPT(6،(20500،(CASABLANCA
MAROC

كازيت)ترانس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)1)ساحة)
اإلستوالل)ا رقم)705)ا طابق)

ا سابع)-)20000)ا  ار)ا ب5صاء)
املغرب.

تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.97377
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تح1يل) تم) (2010 أبريل) (24 في) املؤرخ)
املور)االجتماعي)الحالي) لشركة)من)»1 
ساحة)اإلستوالل)ا رقم)705)ا طابق)
ا ب5صاء) ا  ار) (20000 (- ا سابع)
زقال) إم5ل) شارع) (248« إلى) املغرب«)
مركب)امله ي)-)20300)ا  ار)ا ب5صاء)

املغرب«.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 15 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

أكت1بر)2010)تحت)رقم)362848.
522I

MOUKDIM CONSULTING

كازيت ترانس
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

MOUKDIM CONSULTING
 BD ZERKTOUNI 3EME 46

 ETAGE APPT 6 46 BD
 ZERKTOUNI 3EME ETAGE

 APPT(6،(20500،(CASABLANCA
MAROC

كازيت)ترانس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)248)شارع)
إم5ل)زقال)مركب)امله ي)-)20300 

ا  ار)ا ب5صاء)املغرب.
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.97377
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
2011)تم)تح1يل) 01)مارس) في) املؤرخ)
من) الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)
امله ي) إم5ل)زقال)مركب) »248)شارع)
املغرب«) ا ب5صاء) ا  ار) (20300  -
إم5ل) شارع) زاقية) امله ي) »مركب) إلى)
(- ا ترقس1ل) شار  قف5ل) ز وة) ق) زقال)

20300)ا  ار)ا ب5صاء)املغرب«.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 24 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

مارس)2011)تحت)رقم)372598.
523I

NOBLACTION

 RIAD TCHINA
MANDARINA

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قفل)ا تصف5ة

NOBLACTION
 هج)يذو1ب)املنص1ر)إقامة)األمير5)
3)ا طابق)األقل)رقم)15،)40000،)

مراكش)املغرب
 RIAD TCHINA MANDARINA
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي):)دقار)

ا س1يو5ة)ا 1ي ان)-)40000)مراكش)
املغرب.

قفل)ا تصف5ة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

.57195
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 مارس) (17 في) املؤرخ)
 RIAD TCHINA MANDARINA
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5)مبلغ)

قعن1ان) درهم) (10.000 رأسما ها)
ا س1يو5ة) دقار) اإلجتماعي) مورها)
املغرب) مراكش) (40000 (- ا 1ي ان)

 ت5جة) تصف5ة)ا شركة).
ق)عين:

ا س5 )5()حم5 )فكاي)ق)عن1ا ه)ا()
 40000 ا 1ي ان) ا س1يو5ة) دقار)
مراكش)املغرب)كمصفي))5() لشركة.

ق)ق )تم)انذواد)الجمذ5ة)الختام5ة)
دقار) قفي) (2022 مارس) (17 بتاريخ)
40000)مراكش) ا س1يو5ة)ا 1ي ان)-)

املغرب.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (17 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)135800.
524I

باه5ة)ك1نساي

BENARISY بنراي�سي 
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

باه5ة)ك1نساي
43)شارع)ا زرقط1ني)رقم4)جليز)،)

40000،)مراكش)ا بل 
)بنراي�سي)BENARISY)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)
ك1 ف)ام5لكيس)50-3)ا نخ5ل)
مراكش)-)40000)مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

125855
 27 في) مؤرخ) حر) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل)
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها):)بنراي�سي)

.BENARISY
(- ا تجار5) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

االستيراد)قا تص ور.
تجزئة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ا نخ5ل) (50-3 ام5لكيس) ك1 ف)

مراكش)-)40000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 500 (: فت5حة) فار�سي) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
 500 (: واسمين) بن)شيبل) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
 500 (: فت5حة) فار�سي) ا س5 5)

بو5مة)100)درهم.
 500 (: واسمين) بن)شيبل) ا س5 5)

بو5مة)100)درهم.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() فت5حة) فار�سي) ا س5 5)
اقامة)بريست5ج5ا)ك1 ف)س5تي)م خل)
 40000  06 شوة) (33 عمار5) عنبر)

مراكش)املغرب.
واسمين) شيبل) بن) ا س5 5)
قابراه5م) ابراه5م) تجزئة) عن1ا ه)ا()
مراكش) (40000 اس5ل) (43 رقم)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() فت5حة) فار�سي) ا س5 5)
اقامة)بريست5ج5ا)ك1 ف)س5تي)م خل)
 40000  06 شوة) (33 عمار5) عنبر)

مراكش)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (27 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136170.
525I

NOBLACTION

EQUIPEMENT EL JOUD
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

NOBLACTION
 هج)يذو1ب)املنص1ر)إقامة)األمير5)
3)ا طابق)األقل)رقم)15،)40000،)

مراكش)املغرب
EQUIPEMENT EL JOUD)شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ا طابق)
االقل،)37)ا حي)ا صناعي)س5 ي)



ع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022)الجريدة الرسمية   10610

غا م)-)40000)مراكش)املغرب.
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.65429
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تح1يل) تم) (2022 أبريل) (14 في) املؤرخ)
من) الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)
ا صناعي) ا حي) (37 االقل،) »ا طابق)
مراكش) (40000 (- غا م) س5 ي)
 7 رقم) االقل) »ا طابق) إلى) املغرب«)
س5 ي) ا صناعي) ا حي) (79 املذمل)

غا م)-)40000)مراكش)املغرب«.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136148.
526I

شركة)رياض) لحسابات

ELJAOUARI CASH
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

شركة)رياض) لحسابات
39)شارع)ا  ار)ا ب5ضاء)،)62000،)

ا ناظ1ر)املغرب
ELJAOUARI CASH)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)املركب)
ا تجاري)رقم)7)فرخا ة)املركز)-)

62024)ا ناظ1ر)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
24157

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (16
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ELJAOUARI CASH

اح اث) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
قكا ة) تح1يل)األم1ال)بذم1 ة.

املركب) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
(- املركز) فرخا ة) (7 رقم) ا تجاري)

62024)ا ناظ1ر)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: الج1اري) 1ال) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() الج1اري) 1ال) ا س5 5)
ا ناظ1ر) (62020 لحسن) أقالد) حي)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا وادر) عب ) أموران) ا س5 )
ش5كر) بني) ا زاقية) دقار) عن1ا ه)ا()

62050)ا ناظ1ر)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (19 بتاريخ) با ناض1ر) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)777.
527I

NOBLACTION

YAT SIN INVEST
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

NOBLACTION
 هج)يذو1ب)املنص1ر)إقامة)األمير5)
3)ا طابق)األقل)رقم)15،)40000،)

مراكش)املغرب
YAT SIN INVEST)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ا طابق)
االقل)عمار5)345)املسار)طريق)اسفي)

- 40000)مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
125803

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)

ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 مارس) (29
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 YAT (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.SIN INVEST
تجار5) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
شبه)الجملة)قا تجزئة)،)قت1زيع)جم5ع)
قآالت) األدقات) أق) قاملذ ات) امل1اد)
قمنتجات) ا كهرباء) تاجر) (/ ا بناء)
ا ذي) ا 1س5ط) أق) ا تاجر) (/ ا سباكة)

ونول)ا 1اردات)قا صادرات.
ا طابق) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
االقل)عمار5)345)املسار)طريق)اسفي)

- 40000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1000 (: اخطاب) حسن) ا س5 )

بو5مة)100)درهم.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() اخطاب) حسن) ا س5 )
حي)ا كريمات)ز وة)30)رقم)138)عين)
ا شق)20153)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() اخطاب) حسن) ا س5 )
حي)ا كريمات)ز وة)30)رقم)138)عين)
ا شق)20153)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136104.
528I

FIDGECODIT

MINDFUL WAYS
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

FIDGECODIT

 IMM N 528 APPT N 02 HAY
 CHARAF(-MARRAKECH(،

40100،(MARRAKECH(MAROC
MINDFUL WAYS)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)

االزدهار)2)اقامة)صنهاجة)عمار5)ج)
ا شوة)18)رياض)ا سالم)مراكش)-)

40000)مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
125791

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (10
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.MINDFUL WAYS
مواقل) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

خ مات)املذل1مات)ا تجارية.)
أنشطة)أخرى:)تاجر.

إرشادات) أخرى:) مذل1مات) (
املذل1مات) (، املساع 5) (، املتح ث)

قاملرافق
)-)األح اث.

حي) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ج) عمار5) صنهاجة) اقامة) (2 االزدهار)
(- مراكش) ا سالم) رياض) (18 ا شوة)

40000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: قارم�سي) ادريس) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() قارم�سي) ادريس) ا س5 )
عمار5) اقامة)صنهاجة) (2 االزدهار) حي)
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مراكش) ا سالم) رياض) (17 ا شوة) ج)
40000)مراكش)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (
قم1اطن)مسيري)ا شركة:

عن1ا ه)ا() قارم�سي) ادريس) ا س5 )
عمار5) اقامة)صنهاجة) (2 االزدهار) حي)
مراكش) ا سالم) رياض) (17 ا شوة) ج)

40000)مراكش)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136097.
529I

STE ANGLE DE GESTION SARL

KENZA ADVENTURE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع)أحم )الحريزي)تجزئة)

ا تمسماني)رقم)6)اقامة)باريس-)أ)
تط1ان)،)93000،)تط1ان)املغرب
KENZA ADVENTURE)شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5)في)ط1ر)

ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)فاس)

رقم)22)طابق)3 - 93000)تط1ان)
مغرب.

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.21545
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 ماي) (24 في) املؤرخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
مبلغ) (KENZA ADVENTURE
قعن1ان) درهم) (100.000 رأسما ها)
رقم) فاس) شارع) اإلجتماعي) مورها)
مغرب) تط1ان) (93000  -  3 طابق) (22
ا ه ف) تحو5ق) ع م) (: ل)  ت5جة)

املطل1ب)من)ا شركة.
شارع) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
 93000  -  3 طابق) (22 رقم) فاس)

تط1ان)مغرب.)
ق)عين:

ا هراد)ق)عن1ا ه)ا() ا س5 )5()كنز5)
 93000  3 22)طابق) رقم) شارع)فاس)

تط1ان)مغرب)كمصفي))5() لشركة.

الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة)

- :
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) بتط1ان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1264.
530I

SOCIETE CONSULTING

SOCIETE M2Z FRUIT
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES(،(50000،(MEKNES

MAROC
SOCIETE M2Z FRUIT)شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5)في)ط1ر)
ا تصف5ة(

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شوة)
با طابق)األقل)تجزئة)ا ن1ر)رقم)68 - 

51100)عين)تاقجطات)املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.54677

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 مارس) (23 في) املؤرخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
مبلغ) (SOCIETE M2Z FRUIT
قعن1ان) درهم) (100.000 رأسما ها)
با طابق) شوة) اإلجتماعي) مورها)
 51100 -  68 ا ن1ر)رقم) األقل)تجزئة)
عين)تاقجطات)املغرب) ت5جة)ل):)حل)

ا شركة.
شوة) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
 - 68 با طابق)األقل)تجزئة)ا ن1ر)رقم)

51100)عين)تاقجطات)املغرب.)
ق)عين:

ق) زخن5ني) محم ) ا س5 )5()
 149 رقم) ا بساتين) حي) عن1ا ه)ا()
املغرب) تاقجطات) عين) (51100

كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)

ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة)
- :

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (13 بتاريخ) بمكناس) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)150.
531I

ائتما 5ة)زهير

MULTI RENT CAR
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

رفع)رأسمال)ا شركة

ائتما 5ة)زهير
ز وة)ابن)عائشة)عمار5)باريس)

ا طابق)ا تا ت)مكتب)رقم)11)ك5ليز)
مراكش)،)40000،)مراكش)املغرب
MULTI RENT CAR)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)2)ز وة)
عنابة)توس5مة)11)حي)ا رياض)-)

10100)ا رباط)املغرب.
رفع)رأسمال)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.156663

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تم) (2021 دجنبر) (31 في) املؤرخ)
ق ره) بمبلغ) ا شركة) رأسمال) رفع)
من) أي) درهم«) (7.500.000«
 7.600.000« إلى) درهم«) (100.000«
مواصة) إجراء) (: طريق) عن) درهم«)
ق) املو ار) املح د5) ا شركة) دو1ن) مع)

املستحوة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) با رباط) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)125001.
532I

STE ANGLE DE GESTION SARL

 OFF ROAD QUAD
TETOAUN

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

ت1س5ع)نشاط)ا شركة)

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع)أحم )الحريزي)تجزئة)

ا تمسماني)رقم)6)اقامة)باريس-)أ)
تط1ان)،)93000،)تط1ان)املغرب

 OFF ROAD QUAD TETOAUN
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)االجتماعي)دقار)

مال ين)جماعة)مال ين)-)93000 
تط1ان)مغرب.

ت1س5ع)نشاط)ا شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.26879
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
املؤرخ)في)13)ماي)2022)تمت)إضافة)
ا شركة) نشاط) إلى) ا تا 5ة) األنشطة)

الحالي):
VENTE DES MOTOS CROSS

 IMPORTATION DES MOTOS
.CROSS

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
ماي) (24 بتاريخ) بتط1ان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1242.
533I

FIDUS 17

DINA REAL ESTATE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

FIDUS 17
283’)شارع)يذو1ب)املنص1ر)ا طابق)

االقل)رقم)3)،)20200،)ا  ار)
ا ب5ضاء)املغرب

DINA REAL ESTATE)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)محل)رقم)
30)مجمع) ذلج)ا طابق)ا ثاني)ز وة)
1)شارع)بن)بركة)ب1رك1ن)-)20200 

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب)
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
544587

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (05
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
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عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 DINA(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

.REAL ESTATE
االنذاش) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا ذواري).
عن1ان)املور)االجتماعي):)محل)رقم)
30)مجمع) ذلج)ا طابق)ا ثاني)ز وة)1 
شارع)بن)بركة)ب1رك1ن)-)20200)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب).
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
مبلغ)رأسمال)ا شركة:)4.500.000 

درهم،)موسم)كا تالي:
 45.000 (: رش5 ) رصاني) ا س5 )

بو5مة)100)درهم.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() رش5 ) رصاني) ا س5 )
درج) (5 ش) (2 ط) فشتاتي) غ1ل) ز وة)
ب)فال)فل1ري)20200)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() رش5 ) رصاني) ا س5 )
درج) (5 ش) (2 ط) فشتاتي) غ1ل) ز وة)
ب)فال)فل1ري)20200)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 30 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825574.
534I

Sté ATM - art tendance management-sarl

BAY.ALL NEGOCE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

 Sté ATM - art tendance
management-sarl

شارع)قس1)م اح،عمار5)
بنذصمان،شوة)2)تاز5)تاز5)

الج و 5،)35000،)تاز5)املغرب
BAY.ALL NEGOCE)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)زيري)

بن)عط5ة)شوة)1)تاز5)-)35000)تاز5)

املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

6543

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (04

مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:

عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)

BAY. (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ALL NEGOCE

ب5ع)امل1اد) (: بإوجاز) غرض)ا شركة)

املكتب5ة)ق)املذل1م5ات)

االشغال)ا ذامة)

ا تجار5)الحر5.

شارع) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
زيري)بن)عط5ة)شوة)1)تاز5)-)35000 

تاز5)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

 1.000 (: ب ري�سي) او1ب) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() ب ري�سي) او1ب) ا س5 )

تجزئة)ا 5اسمين)رقم)3)طريق)اوم1زار)

فاس)35000)تاز5)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

عن1ا ه)ا() ب ري�سي) او1ب) ا س5 )

تجزئة)ا 5اسمين)رقم)3)طريق)اوم1زار)

فاس)35000)تاز5)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
االبت ائ5ة)بتاز5)بتاريخ)31)ماي)2022 

تحت)رقم)240.
535I

LUCA CENTER

EL FANOUS CREATION
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

LUCA CENTER
 BUREAU 2 IMM 786

 ALMASSAR ROUTE DE SAFI
 MARRAKECH(،(40000،
MARRAKECH MAROC

EL FANOUS CREATION)شركة)
عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)املحل)

رقم)79)ا طابق)ا سفلي)س1يوة)حي)
امل1اسين)مراكش)-)40000)مراكش)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
125555

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (11
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 EL (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.FANOUS CREATION
غرض)ا شركة)بإوجاز):)صنع)قب5ع)

منتجات)ا صناعة)ا تول5 وة.
املحل) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
حي) س1يوة) ا سفلي) ا طابق) (79 رقم)
مراكش) (40000 (- مراكش) امل1اسين)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: كرم1س) احم ) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() كرم1س) احم ) ا س5 )
سب5ع) (215 رقم) (4 سب5ع) تجزئة)

مراكش)40000)مراكش)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() كرم1س) احم ) ا س5 )
سب5ع) (215 رقم) (4 سب5ع) تجزئة)

مراكش)40000)مراكش)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (18 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)135837.
536I

GLOFID

TRASEF
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
حل)شركة

GLOFID
196)شارع)ا سفير)بن)عائشة)ا طابق)

ا ثاني)ا رقم)4)،)20300،)ا  ار)
ا ب5ضاء)املغرب

TRASEF)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )في)

ط1ر)ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)بل1ك)ب)
18)رقم)31)ا طابق)ا ثا ث)س5 ي)
ا بر 1�سي)-)20000)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.344063

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
حل) تورر) (2022 ماي) (20 في) املؤرخ)
عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)
مبلغ) (TRASEF ا 1ح5 ) ا شريك)
قعن1ان) درهم) (100.000 رأسما ها)
رقم) (18 ب) بل1ك) اإلجتماعي) مورها)
31)ا طابق)ا ثا ث)س5 ي)ا بر 1�سي)-)
20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب) ت5جة)
االه اف) تحو5ق) ق) بل1غ) ع م) (: ل)
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ا سام5ة.
ق)ح د)مور)ا تصف5ة)ب)دقار)اقالد)
س5 ي)مسذ1د)جماعة)س5 ي)حجاج)
قاد)حصار)ت5ط)مل5ل)-)20000)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب.)
ق)عين:

ق) ا 5مني) احم ) ا س5 )5()
مسذ1د) س5 ي) اقالد) دقار) عن1ا ه)ا()
جماعة)س5 ي)حجاج)قاد)حصار)ت5ط)
املغرب) ا ب5ضاء) ا  ار) (20000 مل5ل)

كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة)

- :
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 31 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825914.
537I

WORK UP BUSINESS

KM PH CONSULTING
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

WORK UP BUSINESS
59)شارع)ا زرقط1ني)ا طابق)11 

ا شوة)32)،)20360،)ا  ار)ا ب5ضاء)
املغرب

KM PH CONSULTING)شركة)
عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)59)شارع)
ا زرقط1ني)ا طابق)11)ا شوة)32 - 

20360)ا  ارا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
544773

في) مؤرخ) حر) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (20
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)
ا 1ح5 .

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 KM (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.PH CONSULTING
 CONSEIL(:(غرض)ا شركة)بإوجاز

. DE GESTION
عن1ان)املور)االجتماعي):)59)شارع)
 -  32 ا شوة) (11 ا طابق) ا زرقط1ني)

20360)ا  ارا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: كذ1اش) محسين) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )محسين)كذ1اش)عن1ا ه)ا()
شوة) (1 ب) عمار5) امل ونة) بين) اقامة)
ا شق) عين) اال   س) رياض) تجزئة) (2

20470)ا  ارا ب5ضاء)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )محسين)كذ1اش)عن1ا ه)ا()
شوة) (1 ب) عمار5) امل ونة) بين) اقامة)
ا شق) عين) اال   س) رياض) تجزئة) (2

20470)ا  ارا ب5ضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 30 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825524.
538I

 NEW HOME
CONSTRUCTION

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
تأسيس)شركة

رقم)22)حي)ا سذاد5)،)13100،)
ب1ز 5وة)املغرب

 NEW HOME CONSTRUCTION
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)قاد)
ا  هب)رقم)95)مج)1 - 13100 

ب1ز 5وة)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
7425

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 فبراور) (04
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 NEW (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.HOME CONSTRUCTION
أشغال) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا بناء)ق)االصالح.
قاد) حي) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 13100  -  1 مج) (95 رقم) ا  هب)

ب1ز 5وة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )عمرق)ح ادي):)500)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
 500 (: جهري) مصطفى) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() ح ادي) عمرق) ا س5 )
 10000  04 رقم) (09 درج) ا نصر) حي)

املحم وة)املغرب.
ا س5 )مصطفى)جهري)عن1ا ه)ا()
 45 رقم) (06 بل1ك) ا رياض) مشرقع)
 10000 حصار) قاد) حجاج) س5 ي)

تيت)مل5ل)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() ح ادي) عمرق) ا س5 )
 10000  04 رقم) (09 درج) ا نصر) حي)

املحم وة)املغرب
ا س5 )مصطفى)جهري)عن1ا ه)ا()
 45 رقم) (06 بل1ك) ا رياض) مشرقع)
 10000 حصار) قاد) حجاج) س5 ي)

تيت)مل5ل)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 18 بتاريخ) سل5مان) ببن) االبت ائ5ة)

فبراور)2022)تحت)رقم)95.
539I

 fiduciaire(tangeroise(d’expertise(comptable

sarl

DIAMONDE ROUGE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

 fiduciaire(tangeroise(d›expertise
comptable sarl

 20RESD EL AKHAWAINE RUE
 MOUTANABI ETAGE N°3 APPT
 N°4(TANGER(،(90000،(TANGER

MAROC
diamonde rouge)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)قطاع)6 
حي)ا كفاح)ز وة)سبتة)ك1م)سال)-)

11000)سال)املغرب.
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.38917

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تمت) (2021 25) 1 بر) في) املؤرخ)

املصادقة)على):
فائز) حنان) ()5( ا س5 ) تف1يت)
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (1.000
1.000)حصة) فائ 5)ا س5 ))5()عب )

ا ذالي)م5از)بتاريخ)25) 1 بر)2021.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
االبت ائ5ة)بسال)بتاريخ)20)ماي)2022 

تحت)رقم)442.
540I

CENTRE D’AFFAIRE AL MOSTAQBAL

ICI OPT
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

 CENTRE D›AFFAIRE AL
MOSTAQBAL

حي)ا ذ15ن)ا زاقية)شارع)أوت)
وفلمان)ا ف اء)رقم)341)ا طابق)

ا ثاني)ا  ارا ب5ضاء)،)20250،)ا  ار)
ا ب5ضاء)املغرب

ICI OPT)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)ا ذ15ن)
ا زاقية)شارع)أوت)وفلمان)ا ف اء)رقم)

341)ا طابق)ا ثاني)ا  ارا ب5ضاء)
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املغرب)20250)ا  ارا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

515793
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2021 شتنبر) (07
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 ICI (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.OPT
غرض)ا شركة)بإوجاز):)ب5ع)ق)شراء)

ق)كراء)ا ذوارات.
عن1ان)املور)االجتماعي):)حي)ا ذ15ن)
ا زاقية)شارع)أوت)وفلمان)ا ف اء)رقم)
ا  ارا ب5ضاء) ا ثاني) ا طابق) (341
املغرب)20250)ا  ارا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)املغرب)سنة).
ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

10.000.000)درهم،)موسم)كا تالي:
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() م1ماح) عثمان) ا س5 )
املغرب)20250)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
عن1ا ه)ا() م1ماح) و1نس) ا س5 )
املغرب)20250)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
ا س5 )اسماع5ل)م1ماح)عن1ا ه)ا()
املغرب)20250)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() م1ماح) عمر) ا س5 )
املغرب)20250)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 14 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

شتنبر)2021)تحت)رقم)792615.
541I

PILOTE BUSINESS

ESSAADY LOGISTICS
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

PILOTE BUSINESS
 TEMARA(TEMARA،(12000،

TEMARA MAROC
ESSAADY LOGISTICS)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)
االبطال)ا شوة)رقم)01)شارع)طارق)

بن)زياد)-)12000)تمار5)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
135647

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 فبراور) (17
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ESSAADY LOGISTICS
مواقل) (- (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

 ول)بضائع)محلي)قدقلي)؛
-) ول)ا بضائع)لحساب)ا غير.

قاألش5اء) امل1اد) جم5ع) استيراد) (-
بأغراض) املتذلوة) قامل1اد) قاملنتجات)

ا شركة.
باالستيراد) وو1م) ا ذي) ا تاجر) (-

قا تص ور.
-)أعمال)متن1عة)أق)إنشائ5ة..

تجزئة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
طارق) شارع) (01 رقم) ا شوة) االبطال)

بن)زياد)-)12000)تمار5)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
(: ا سذ ي) عب االاله) ا س5 )
درهم) (100 بو5مة) حصة) (1.000

 لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا سذ ي) عب االاله) ا س5 )

 30 رقم) ا زعك1ني) تجزئة) عن1ا ه)ا()
12050)ا صخيرات)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (
قم1اطن)مسيري)ا شركة:

ا سذ ي) عب االاله) ا س5 )
 30 رقم) ا زعك1ني) تجزئة) عن1ا ه)ا()

12050)ا صخيرات)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
مارس) (07 بتاريخ) بتمار5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)7609.
542I

PILOTE BUSINESS

 IMMOBILIER CONSEIL ET
CONSTRUCTION

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

PILOTE BUSINESS
 TEMARA(TEMARA،(12000،

TEMARA MAROC
 IMMOBILIER CONSEIL ET

CONSTRUCTION)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)
األبطال)ا شوة)1)شارع)طارق)ابن)

زياد)-)12000)تمار5)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
136407

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (18
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
 IMMOBILIER CONSEIL ET

.CONSTRUCTION
غرض)ا شركة)بإوجاز):)-)مواقالت)

جم5ع)املهن

-ا تمكن)من)ا ذمل
-)املساع 5)في)إدار5)املشرقع

-)تف1يض)إدار5)املشرقع
ا ذوارية) ا ذمل5ات) إقامة) (-

قتط1يرها
اإلدارية) ا فن5ة) االستشارات) (-

قاملا 5ة.
تجزئة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ابن) طارق) شارع) (1 ا شوة) األبطال)

زياد)-)12000)تمار5)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 10.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 100 (: ب5 ي) ا  ون) ا س5 )س5ف)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ب5 ي) ا  ون) س5ف) ا س5 )
 240 رقم) ا صن1بر) تجزئة) عن1ا ه)ا()

االزدهار)40100)مراكش)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ب5 ي) ا  ون) س5ف) ا س5 )
 240 رقم) ا صن1بر) تجزئة) عن1ا ه)ا()

االزدهار)40100)مراكش)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) بتمار5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)8213.
543I

ائتما 5ة)ف5 اكا،)شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

SOMAPEX
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
رفع)رأسمال)ا شركة

ائتما 5ة)ف5 اكا،)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

شارع)ا ذرك1ب)رقم)7724-01 
صن قق)ا برو )رقم)146،)73000،)

ا  اخلة)املغرب
SOMAPEX)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)ا وسم)
1)ب52)ا طابق)ا تاني)ا شوة)رقم)

02 - 73000)ا  اخلة)املغرب.
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رفع)رأسمال)ا شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.4947
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
رفع) تم) (2022 ماي) (13 في) املؤرخ)
ق ره) بمبلغ) ا شركة) رأسمال)
من) أي) درهم«) (9.900.000«
»100.000)درهم«)إلى)»10.000.000 
حصص) تو وم) (: طريق) عن) درهم«)

 و وة)أق)ع5ن5ة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 30 بتاريخ) ا  هب) ب1ادي) االبت ائ5ة)

ماي)2022)تحت)رقم)933/2022.
544I

STE CABINET BASIC COMPTA SARL AU

 STE TECH DESIGN
CONFORT SARL AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

 STE CABINET BASIC COMPTA
SARL AU

 RUE IMAM GHAZALI IMM
 HAMMOUTI(2(ETAGE(APP(3(،

60000،(OUJDA(MAROC
 STE TECH DESIGN CONFORT
SARL AU)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)21)ز وة)
برش5 )تجزئة)بلحسين)-)60000 

قج 5)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
39397

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 مارس) (21
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 STE (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

 TECH DESIGN CONFORT SARL
.AU

أعمال) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
االملن15م)ق)الخشب

الخ مات)املتذلوة)با بناء
اإلستيراد)ق)ا تص ور).

21)ز وة) (: عن1ان)املور)االجتماعي)
 60000 (- بلحسين) تجزئة) برش5 )

قج 5)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: سف5ان) مساقي) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() سف5ان) مساقي) ا س5 )
تجزئة) ا ذزيز) عب ) ابن) ف5صل) شارع)
قج 5) (60000 رقم18  حسين) قاد5)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() سف5ان) مساقي) ا س5 )
تجزئة) ا ذزيز) عب ) ابن) ف5صل) شارع)
قج 5) (60000 رقم18  حسين) قاد5)

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
مارس) (23 بتاريخ) ب1ج 5) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)719.
545I

MERL CONSULTING GROUPE

SMARTWIN SERVICE
إعالن)متذ د)ا ورارات

MERL CONSULTING GROUPE
 7BIS RUE ZAGORA 2EME
 ETAGE APPT N 6 RABAT

 HASSAN(،(10020،(RABAT
MAROC

SMARTWIN SERVICE)»شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5«

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)تجزئة)
ا 1فاء)عمار5)ا)1)شوة)رقم)12 

سكت1ر)12)حي)ا فرح)ا ورية)سال)-)
11111)سال)املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.32321

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)12)أبريل)2022

تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)

قرار)رقم)1):)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

ا س5 5) ب5ع) ا شركة:) حصص) ب5ع)

اي) حصة) (200 ل) شط1ان) مل5كة)

20000)درهما) لس5 )بادق)جمال)

قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

ا س5 )جمال) ا شركة:) تغير)حصص)

بادق:)1000)حصة)

قرار)رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

من) ا وا 1ني) لشركة) ا شكل) تغ5ير)

إلى) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)

عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)

شريك)قح5 )

قرار)رقم)4:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

شط1ان) مل5كة) ا س5 5) استوا ة)

صفاء) ا س5 5) تذ5ين) ق) ا شركة) من)

ا فراقي)كمسير5)ج و 5)

قرار)رقم)5:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

تاسيس)قا 1ن)ج و ) لشركة)

قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)

على) ونص) ا ذي) (: (7 ق) (6 رقم) بن )

 1000 بادق:) جمال) ا س5 ) ماولي:)

حصة)

ونص)على) ا ذي) (: (7 ق) (6 رقم) بن )

 100000 بادق:) جمال) ا س5 ) ماولي:)

درهم)

بن )رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

من) ا وا 1ني) لشركة) ا شكل) تغ5ير)

إلى) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)

عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)

شريك)قح5 )

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

االبت ائ5ة)بسال)بتاريخ)19)ماي)2022 

تحت)رقم)38913.

546I

EDIAN CONSULTING

FERTI GROUP
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

رفع)رأسمال)ا شركة

EDIAN CONSULTING
48)ز وة)طارق)بن)زياد)مكتب)رقم)
3)ا ون5طر5،)14000،)ا ون5طر5)

املغرب
FERTI GROUP)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)منطوة)
نشاط)بل1ك)س)رقم)33 - 14000 

ا ون5طر5)املغرب.
رفع)رأسمال)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.37977

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
رفع) تم) (2022 ماي) (28 في) املؤرخ)
ق ره) بمبلغ) ا شركة) رأسمال)
»900.000)درهم«)أي)من)»100.000 
عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)
أق) حصص) و وة) تو وم) (: طريق)

ع5ن5ة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (31 بتاريخ) با ون5طر5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)2187.
547I

COMPT NET

سيغفيس توريستيك
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

COMPT NET
 27RUE CASABLANCA 2 EME

 ETAGE(APPARTEMENT(NR(3(،
60000،(OUJDA(MAROC

س5غفيس)ت1ريست5ك)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)27)حي)

ا 1ح 5)مجم1عة)ا بساتين)ب1عرفة)-)
61200)ب1عرفة)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
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1083
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (30
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

س5غفيس)ت1ريست5ك).
خ مات) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا س5احة).
حي) (27 (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ا 1ح 5)مجم1عة)ا بساتين)ب1عرفة)-)

61200)ب1عرفة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 90.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
حصة) (900 (: امين) عز5) ا س5 )

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
رقم) عن1ا ه)ا() امين) عز5) ا س5 )
37)ا حي)االقتصادي)ب1عرفة)61200 

ب1عرفة)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
رقم) عن1ا ه)ا() امين) عز5) ا س5 )
37)ا حي)االقتصادي)ب1عرفة)61200 

ب1عرفة)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) بفج5ج) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)72/2022.
548I

COMPT NET

بريبيطا
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قفل)ا تصف5ة

COMPT NET
 27RUE CASABLANCA 2 EME

 ETAGE(APPARTEMENT(NR(3(،

60000،(OUJDA(MAROC
بريب5طا)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي):)36)طريق)
ا  ارا ب5ضاء)ا طابق)ا ثاني)ا شوة)5 

قج 5)-)60000)قج 5)املغرب.
قفل)ا تصف5ة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
.35057

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تورر) (2022 أبريل) (01 في) املؤرخ)
مسؤق 5ة) عات) شركة) بريب5طا) حل)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)
درهم) (40.000 رأسما ها) مبلغ)
طريق) (36 اإلجتماعي) مورها) قعن1ان)
ا  ارا ب5ضاء)ا طابق)ا ثاني)ا شوة)5 
60000)قج 5)املغرب) ت5جة) (- قج 5)

 ألزمة)االقتصادوة)قجائحة)ك1رق ا).
ق)عين:

ق) بري ع) عب الحق) ا س5 )5()
عن1ا ه)ا()ز وة)ا رحا ة)ا ذب ري)رقم)
60000)قج 5)املغرب)كمصفي) (، (27

)5() لشركة.
ق)ق )تم)انذواد)الجمذ5ة)الختام5ة)
بتاريخ)01)أبريل)2022)قفي)36)طريق)
ا  ارا ب5ضاء)ا طابق)ا ثاني)ا شوة)5 

قج 5)-)60000)قج 5)املغرب.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)ب1ج 5)بتاريخ)26)ماي)2022 

تحت)رقم)743.
549I

AMATRUST

EMEDSANTE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

AMATRUST
 BD DE PARIS 5 EME,14

 ÉTAGE(N°5(CASA،(1000،
CASABLANCA MAROC
EMEDSANTE)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5)في)ط1ر)

ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)11 
وناور،ا طابق)االقل،)شوة)

169،قسط)امل ونة)-)1000)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.272445

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 أبريل) (29 في) املؤرخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
رأسما ها) مبلغ) (EMEDSANTE
مورها) قعن1ان) درهم) (10.000
االقل،) وناور،ا طابق) (11 اإلجتماعي)
 1000 (- امل ونة) 169،قسط) شوة)
ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب) ت5جة)ل):)قرار)

املسيرون.
ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
شوة) االقل،) وناور،ا طابق) (11
ا  ار) (1000 (- امل ونة) 169،قسط)

ا ب5ضاء)املغرب.)
ق)عين:

ق) جاسمي) مه ي) ا س5 )5()
 18Avenue Puvis de عن1ا ه)ا()
 Chavannes 92400 Courbevoie

فرنسا)كمصفي))5() لشركة.
خ جة) خا  ) جازية) ا س5 )5()
 18Avenue Puvis de عن1ا ه)ا() ق)
 Chavannes 92400 Courbevoie

فرنسا)كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 31 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825688.
550I

Preference Management Consulting

QUALITY SERVICES NORD
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

 Préférence Management
Consulting

املنطوة)ا صناع5ة)كز اوة)رقم)428 
،)90000،)طنجة)املغرب

 QUALITY SERVICES NORD
عات)ا شريك)ا 1اح )شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)21,)شارع)

ابن)تاشفين)ز وة)رش5 )رضا)،اقامة)

شاقية)-)90000)طنجة)املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)عات)ا شريك)ا 1اح )
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

127447

في) مؤرخ) حر) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (17

مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1اح -

باملميزات)ا تا 5ة:

عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1اح )-

متب1عة) ا شركة) -تسم5ة)

تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء) عن )

: QUALITY SERVICES NORD

غرض)ا شركة)بإوجاز:-)

ا ذمل) مالبس) في) ا تجار5)

قاملنس1جات.-

ا طباعة)قاالتصال)قاإلعالن.-

(، ص5ا ة) (، )تنظ5ف) .)خ مات)

تح وث)املنشآت)قا تجهيزات)،)الخ-

عن1ان)املور)االجتماعي):)21,)شارع)

،اقامة) رضا) رش5 ) ز وة) تاشفين) ابن)

شاقية)-)90000)طنجة)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة.).

 100.000 (: مبلغ)رأسمال)ا شركة)

درهم،)موسم)كا تالي):-

ا س5 )اعك1ر)أنس):)1.000)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء:-

عن1ا ه)ا() أنس) اعك1ر) ا س5 )
مجمع)ز كا)ع)2)ط)4)رقم)42)اكز اوة)

90000)طنجة)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قم1اطن)مسيري)ا شركة:-

عن1ا ه)ا() أنس) اعك1ر) .ا س5 )
مجمع)ز كا)ع)2)ط)4)رقم)42)اكز اوة)

90000)طنجة)املغرب
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باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (23 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)253944.
551I

FIDIS CONSEIL

 CENTRE MALAK
 DE SERVICES

 PSYCHOLOGIQUES ET
L›EDUCATION SPECIALISE

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
تأسيس)شركة

 CENTRE MALAK DE SERVICES
 PSYCHOLOGIQUES ET

L›EDUCATION SPECIALISE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5

مورها)اإلجتماعي:)شوة)با طابق)
ا ثاني)تجزئة)رقم)2476)مذطى)هللا)

املحام5 ،)مراكش)-)مراكش
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

120391
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2021 شتنبر) (24
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
 CENTRE MALAK DE SERVICES
 PSYCHOLOGIQUES ET

.L’EDUCATION SPECIALISE
مركـز) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
الخ مات)ا نفس5ة)ق)ا ترب5ة)الخاصة)

 الشخاص)ا ذادوين)ق)عقي)االعاقة.
شوة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 2476 رقم) تجزئة) ا ثاني) با طابق)
(- مراكش) املحام5 ،) هللا) مذطى)

مراكش
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )عزيز)لحنيش):)500)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
ا س5 ) كبير)لحنيش):)500)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )عزيز)لحنيش)عن1ا ه)مسار)
س5 ي) (525 رقم) (10 بل1ك) ا رحمة)

م1من)،)ا  ار)ا ب5ضاء
ا س5 ) كبير)لحنيش)عن1ا ه)مسار)
س5 ي) (525 رقم) (10 بل1ك) ا رحمة)

م1من)،)ا  ار)ا ب5ضاء).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )عزيز)لحنيش)عن1ا ه)مسار)
س5 ي) (525 رقم) (10 بل1ك) ا رحمة)

م1من)،)ا  ار)ا ب5ضاء)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
17) 1 بر) بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2021)تحت)رقم)12835.
552I

FLASH ECONOMIE

دار السكر
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

»دار)ا سكر)»)ش.ع.م.م
ا ــــتـــــأســــــــــ5ـــــــــــــس:)

مؤرخ) عرفي،) عو ) بموت�سى) (-I
با  ار)ا ب5ضاء)في)25)وناور)2022)تم)
عات) األسا�سي) شركة) ا نظام) قضع)

مسؤق 5ة)مح قد5)مميزاتها)كا تالي:)
-)ا تــســـــمـــ5ـــة):)»)دار)ا سكر)»)شركة)

مح قد5)املسؤق 5ة.)
وتمثل) ا شركة) ا ـــــــــهــــــ ف:)ه ف) (-

في):
املتذلوة) الخ مات) ت1فير)جم5ع) (*
ب اء) املصابين) باألشخاص) با تكفل)
ا  م1ي،)ا سمنة) ا سكري،)ا ضغط)
ا 1سائل) عبر) قع ك) أخرى) أمراض) ق)

املتنولة)قفوا) لتذل5مات)ا طب5ة.)
ا ترقيض) حا ة) في) املرافوة) (*

ا طبي.
الجا ب5ة،) اآلثار) جم5ع) عالج) (*

ا تغذوة.
جم5ع) قتس1يق) شراء) ب5ع،) (*
بهذه) الخاصة) قاملذ ات) املنتجات)

الخ مات.
ورتبط) عوار) أي) قشراء) كراء) (*

به ف)ا شركة.
*)ب5ع)قتف1يت)أي)عوار)س1اء)عن)
طريق)ا ب5ع)أق)ا تبادل)أق)املساهمة)في)

ا شركات.
*)ا و5ام)بجم5ع)ا ذمل5ات) تحو5ق)

ا ه ف)االجتماعي) لشركة.
في) باملساهمة) ا و5ام) ق) تنف5ذ) (*
به ف) املرتبطة) ا ذمل5ات) جم5ع)

ا شركة.
*)ا و5ام)بتأسيس)شركات)ج و 5،)
أخذ)حصص)في)شركات)منشأ5)أق)في)

ط1ر)ا تأسيس.
*)األخذ)باملصالح)ق)املساهمات)في)
ا تي) ها) املواقالت) ق) ا شركات) جم5ع)
صلة)مباشر5)أق)غير)مباشر5)با ه ف)
عن) بخلق)شركات) قع ك) االجتماعي،)
قشراء) اإلكتتاب) أق) املساهمة) طريق)
حو1ق) شراء) طريق) عن) أق) األسهم،)
دمج) ا شراكة،) اتفاقات) اجتماع5ة،)

أق)اتفاقات)أخرى.
ا ذمل5ات) كل) عامة) بصفة) ق)
غير) ا ذوارية،) ا صناع5ة،) ا تجارية،)
بصفة) املرتبطة) قاملا 5ة) ا ذوارية)
باألنشطة) مباشر5) غير) أق) مباشر5)
أن) املمكن) من) ا تي) أق) املذك1ر5)
كل) قكذا) قتط1يرها،) تحو5وها) تسهل)
املباشر5،) قغير) املباشر5) املساهمات)
ك5فما)كا ت)طب5ذتها)في)املواقالت)ا تي)
 ها) فس)ا نشاط)أق)أنشطة)مشابهة.

 2 شارع) (48 االجتماعي:) املور) (-
مارس)-)ا  ار)ا ب5ضاء.

-)املــــــــــــــــــ 5:)99)سنة)ابت اء)من)تاريخ)
ا تابع) ق) ا تجاري) با سجل) تسج5لها)

 ها)مورها)االجتماعي.
رأسمال) ح د) املــــــــال:) رأس) (-
درهم) أ ف) عشر) إثني) في) ا شركة)
ق) مائة) إلى) موسم) ()12.000،00(
اجتماع5ة،) حصة) ()120( عشرقن)
درهم،) ()100( مائة) قاح 5) كل) ق5مة)
على) م1زعة) ق) كل5ا) قمحرر5) مكتتبة)
مساهمته) حسب) كل) املساهمين)
ا نو وة)في)رأسمال)ا شركة)كا تالي):)

 40 ( ( بنشورقن) غ5تة) ا س5 5) (*
حصة)

 40 ( ( ا 5ذو1بي) ا س5 5) 5لى) (*
حصة)

*)ا س5 5)واسم5نة)بنشورقن)))40 
حصة)

مجم1ع)الحصص):)))120)حصة
مسيرون) تذ5ين) تم) ا ـتـسـ5ـ5ــــــــر:) (-
 لشركة)مل 5)غير)مح د5)مع)تخ1يلهما)
ا شركة) ا سلطات) تمث5ل) جم5ع)
ه1) كما) فردوة) أق) مشتركة) بصفة)
من) (15 ا فصل) في) عل5ه) منص1ص)
ا وا 1ن)األسا�سي) لشركة،)مع)جم5ع)
ا وا 1ن) ومنحها) ا تي) ا تحفظات)

صراحة) لشركاء)قهما)كل)من):)
*)ا س5 5) 5لى)ا 5ذو1بي،)ا واطنة)
ك1 ف) كا 5ف1ر 5ا) (– با  ارا ب5ضاء)
(– ب) شوة) (- (15 عمار5) (- ريس1ر)

ب1سك1ر5)-)امل ونة)الخضراء.)
مزداد5) الجنس5ة،) مغرب5ة) (-
 - اكت1بر1985  (17 في) با  ارا ب5ضاء)
ا 1طن5ة) ا تذريف) الحاملة) بطاقة)

.BE777298(رقم
بنشورقن،) واسم5نة) ا س5 5) (*
إقامة) (40 (– با  ارا ب5ضاء) ا واطنة)

أقك1ك)–)كا 5ف1ر 5ا.
-)مغرب5ة)الجنس5ة،)مزداد5)با  ار)
ا ب5ضاء)في)20)و1 15)1985)-)الحاملة)
رقم) ا 1طن5ة) ا تذريف)  بطاقة)

.BK239334
با سجل) ا شركة) تسج5ل) تم) (II  -
با  ار) ا تجارية) ا تجاري) لمحكمة)

ا ب5ضاء،)تحت)ع د)532175. 
 الستخالص)ق)ا نشر

املسير)املشترك)
553I

FLASH ECONOMIE

AIMEX pronto
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قفل)ا تصف5ة

AIMEX pronto
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
رأسما ها:100000)درهم

مورها)االجتماعي:مشرقع)م ونة)25 
مارس)رقم)544)ا ذ15ن

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
38985
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املؤرخ) ا ذام) الجمع) بموت�سى)
بتاريخ)05)ماي)2022)تمت:

ا تصف5ة) -امل1افوة)على)حسابات)
ا نهائ5ة)،

-إبراء)عمة)املصفي)،ا س5 )ع1اش)
قتنف5ذ) إدارته) من) (، ا لط5ف) عب )

قالوته
ا تصف5ة) عمل5ات) إغالق) -أعلن)

اعتباًرا)من)و1م)الجمع)املذك1ر.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (18 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1386
554I

FLASH ECONOMIE

HD HOTEL SARL AU 
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales(28(،(20000،
CASABLANCA MAROC

 HD HOTEL SARL AU)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)

ا و س)حي)م1الي)رش5 )بل1ك)ف)
رقم)6)ا طابق)1)مكتب)3 - 70000 

ا ذ15ن)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
41773

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (25
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 HD (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.HOTEL SARL AU
-ملك5ة) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

قاملطاعم) ا فنادق) جم5ع) قتشغ5ل)
أي) كا ت)طب5ذتها)قمن) قاملواهي)مهما)
فئة)،بشكل)عام)،)لجم5ع)املؤسسات)
قاملطاعم) با فنادق) املتذلوة)
قا س5احة)،)املهن)ا ترفيه5ة)قالخ م5ة
(، ج و 5) شركة) أي) -إنشاء)
تجاري) اصل) اي) على) قاالستح1اع)

قكذ ك)أخذ
أي) في) قس5لة) بأي) املشاركة)
قجه) قعلى) غرضها) كان) مهما) شركة)
أق) املطاعم) أق) ا فنادق) الخص1ص)

ا س5احة)أق)ا ترف5ه)أق)الخ مات)؛).
شارع) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ف) بل1ك) رش5 ) م1الي) حي) ا و س)
 70000  -  3 مكتب) (1 ا طابق) (6 رقم)

ا ذ15ن)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: داققدي) ا بشير) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() داققدي) ا بشير) ا س5 )
م1الي) حي) (28 رقم) ا ف5الت) منطوة)
ا ذ15ن) (70000 االقل) ا شطر) رش5 )

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() داققدي) ا بشير) ا س5 )
م1الي) حي) (28 رقم) ا ف5الت) منطوة)
ا ذ15ن) (70000 االقل) ا شطر) رش5 )

املغرب
داققدي) ا ذاب ون) زين) ا س5 )
ا شطر) رش5 ) م1الي) حي) عن1ا ه)ا()
االقل)منطوة)ا ف5الت)ز وة)جب5ل)بن)

ابي)قبيس)70000)ا ذ15ن)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)2317.
555I

FLASH ECONOMIE

MEDITRADE CORP
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قفل)ا تصف5ة

MEDITRADE CORP
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5

رأسما ها:100.000)درهم
مورها)االجتماعي:131)شارع)ا فا)
اقامة)ازير)مكتب)11)ب-ا  ار)

ا ب5ضاء
RC:366069-I.F:20719315

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
قرر) (2022 ابريل) (30 بتاريخ) املؤرخ)

ا شركاء)ما)ولي:
-قفل)تصف5ة)ا شركة

من) ا شركة) شطب) -قبا تالي)
ا سجل)ا تجاري)،

االحتفاظ) ف5ه) وتم) ا ذي) -املكان)
:131)شارع)ا فا) با 1ثائق)االجتماع5ة)
اقامة)ازير)مكتب)11)ب-ا  ار)ا ب5ضاء
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 30 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825382.
556I

FLASH ECONOMIE

MAROC SEFAR FILTRATION
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
رفع)رأسمال)ا شركة

MAROC SEFAR FILTRATION
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
رأسما ها:3.824.000)درهم

مورها)االجتماعي:ا  ار)ا ب5ضاء)
س5 ي)ا بر 1�سي)املنطوة)ا صناع5ة)
عين)ا سبع)بناء)ا صناعي)رقم)2)ز وة)

برشل1 ة)5)زاقية)شارع)املذادن)
RC:352.521-I.F:18789725

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
قرر) (2022 ابريل) (29 بتاريخ) املؤرخ)

ا شريك)ا 1ح5 ) لشركة)ما)ولي:
رفع)رأس)املال)بمبلغ)7،500،000 
درهم) 5صبح)من)3،284،000)درهم)
خالل) من) (، درهم) (10784000 إلى)
بو5مة) حصة) (75.000 استح اث)

 100
تحريرها) وتم) درهم) ل1اح 5،)
مع) املواصة) طريق) عن) با كامل)

املطا بات)ا سائلة)قاملستحوة)ا  فع)
على)ا شركة)

ا نظام) 7)من) ق) (6 ا فصل) تذ ول)
األسا�سي) لشركة)

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 30 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825383.
557I

CABINET FIDUCIAIRE OUADOUD AHMED

AA TRAD
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

 CABINET FIDUCIAIRE
OUADOUD AHMED

 N° 214 LOT AIN AGHBAL
 AHADAF(،(53100،(AZROU

MAROC
AA TRAD)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)101)ز وة)
عين)اغبال)ا وشلة)ازرق)-)53100 

AZROU MARROC
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
1619

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2021 غشت) (23
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 AA (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.TRAD
اشغال) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
تص ور) ق) /استيراد) اقا بناء) مختلفة)

/تجار5.
عن1ان)املور)االجتماعي):)101)ز وة)
 53100 (- ازرق) ا وشلة) اغبال) عين)

.AZROU MARROC
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)



10619 الجريدة الرسميةع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
100)حصة) (: امين) ا س5 )عزقزي)

بو5مة)1.000)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() امين) عزقزي) ا س5 )
30120)فاس) 83)حي)املحم ي)تغات)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() امين) عزقزي) ا س5 )
30120)فاس) 83)حي)املحم ي)تغات)

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15ز) (20 بتاريخ) بازرق) االبت ائ5ة)

2021)تحت)رقم)318.
558I

ائتما 5ة)ف5 اكا،)شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

MERSEAMAR
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

ائتما 5ة)ف5 اكا،)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

شارع)ا ذرك1ب)رقم)7724-01 
صن قق)ا برو )رقم)146،)73000،)

ا  اخلة)املغرب
MERSEAMAR)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)عمار5)
س1د) 1ت5ك)ز وة)ا رحمة)شارع)
امل5ناء)شوة)رقم)05 - 73000 

ا  احلة)املغرب.
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.1937
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
2022)تم)تح1يل) 28)فبراور) املؤرخ)في)
من) الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)
ا رحمة) ز وة) س1د) 1ت5ك) »عمار5)
 73000  -  05 رقم) امل5ناء)شوة) شارع)
فاضل) »محم ) إلى) املغرب«) ا  احلة)
ا سماللي)عمار5)اوت)ب1كناري)ا طابق)
 -  02 04)مكتب)رقم) االقل)شوة)رقم)

73000)ا  اخلة)املغرب«.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 17 بتاريخ) ا  هب) ب1ادي) االبت ائ5ة)

مارس)2022)تحت)رقم)487/2022.
559I

ائتما 5ة)ف5 اكا،)شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

DRIMANE PECHE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

ائتما 5ة)ف5 اكا،)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

شارع)ا ذرك1ب)رقم)7724-01 
صن قق)ا برو )رقم)146،)73000،)

ا  اخلة)املغرب
DRIMANE PECHE)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)عمار5)
س1د) 1ت5ك)ز وة)ا رحمة)شارع)
امل5ناء)شوة)رقم)05 - 73000 

ا  اخلة)املغرب.
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.6447
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
2022)تم)تح1يل) 15)فبراور) املؤرخ)في)
من) الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)
ا رحمة) ز وة) س1د) 1ت5ك) »عمار5)
 73000  -  05 رقم) امل5ناء)شوة) شارع)
فاضل) »محم ) إلى) املغرب«) ا  اخلة)
ا سماللي)عمار5)اوت)ب1كناري)ا طابق)
 -  01 04)مكتب)رقم) االقل)شوة)رقم)

73000)ا  اخلة)املغرب«.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 09 بتاريخ) ا  هب) ب1ادي) االبت ائ5ة)

مارس)2022)تحت)رقم)403/2022.
560I

ائتما 5ة)ف5 اكا،)شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

AIN BAIDA AQUACULTURE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

ائتما 5ة)ف5 اكا،)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

شارع)ا ذرك1ب)رقم)7724-01 
صن قق)ا برو )رقم)146،)73000،)

ا  اخلة)املغرب
 AIN BAIDA AQUACULTURE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)

ا ذرك1ب)رقم)7724-01 - 73000 
ا  اخلة)املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
21601

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (25
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 AIN (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

. BAIDA AQUACULTURE
ترب5ة) (- (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

قاستزراع)جم5ع)أ 1اع)األسماك.
قترب5ة) (، املائ5ة) األح5اء) ترب5ة) (-
قترب5ة) (، املحار) قترب5ة) (، األسماك)
املحار)،)قترب5ة)بلح)ا بحر)،)قا وشر5)
،)قترب5ة)املحاص5ل) ،)قترب5ة)الحب1ب)

قاألعشاب)ا بحرية)؛
مزرعة)صناع5ة) قتشغ5ل) إنشاء) (-
قتذبئة) قتجهيز) (، املائي)  الستزراع)
املنتجات) قب5ع) قتس1يق) قحفظ)

ا ناتجة)عن)نشاط)ا شركة)؛.
شارع) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 73000  -  01-7724 رقم) ا ذرك1ب)

ا  اخلة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 STE SEASPOT : 800 ا شركة)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
 STE PESCONDA : 200(ا شركة

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
 STE PESCONDA ا شركة)
حي) ا صناع5ة) املنطوة) عن1ا ه)ا()
 73000  181-182 رقم) ا سالم)

ا  اخلة)املغرب.
 STE SEASPOT ا شركة)
01- رقم) ا ذرك1ب) شارع) عن1ا ه)ا()

7724 73000)ا  اخلة)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() باه5ة) ا سا ك) ا س5 )
 73000  43 رقم) (02 ا وسم) حي)

ا  اخلة)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 19 بتاريخ) ا  هب) ب1ادي) االبت ائ5ة)

ماي)2022)تحت)رقم)871/2022.
561I

ste united consulting

PHARMACIE OUED FES
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

ste united consulting
 N° 14 ESPACE SAISS AV DES
FAR(FES،(30000،(FES(MAROC
PHARMACIE OUED FES)شركة)

عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

 N° 48(قعن1ان)مورها)اإلجتماعي
 LOT 605 RUE 24 LOT OUED

 FES RTE MEKNES -FES - 30000
فاس)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
72707

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 وناور) (01
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.PHARMACIE OUED FES
غرض)ا شركة)بإوجاز):)ص5  5ة)

ق) ا تص ور) ا تصن5ع) (- ب5ع) شراء)
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االستيراد)ق)ا تس1يق)لجم5ع)املنتجات)
ا تجم5ل) -مستحضرات) ا طب5ة)
ا نبات5ة) ا ص5 ال 5ة) -املستحضرات)
-ح15اني) اصل) باتي) من) ا غذائ5ة)
اق) ا بشري) ترك5بي) الستخ ام) اق)

ا ب5طري).
 N° 48 (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 LOT 605 RUE 24 LOT OUED FES
RTE MEKNES -FES - 30000)فاس)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
مبلغ)رأسمال)ا شركة:)2.500.000 

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 5)فكرقش)سام5ة):)25.000 

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 5)فكرقش)سام5ة)عن1ا ه)ا()
 30000 اال 1ار) رجس) ز وة) (19 رقم)

فلس)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 5)فكرقش)سام5ة)عن1ا ه)ا()
 30000 اال 1ار) رجس) ز وة) (19 رقم)

فلس)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)27)ماي)2022 

تحت)رقم)2323/2022.
562I

Audimi

SMART HR
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

Audimi
 Borj El yacout, Imm. B, 2éme

 étage,(bureau(4,(،(20120،
Casablanca maroc

SMART HR)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)
رحال)املسك5ني)،)برج)ا 5اق1ت)

،)عمار5)ب)،)طابق)2)،)رقم)4 . - 
20000)ا  ارا ب5ضاء)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
543495

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (31
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.SMART HR
غرض)ا شركة)بإوجاز):)-)ا 1ساطة)

ا تجارية)؛
-)دعم)ا هجر5)قاملش1ر5)؛

املذامالت) جم5ع) (، أعم) قبشكل) (-
أق) املا 5ة) أق) ا صناع5ة) أق) ا تجارية)
املتذلوة) ا ذوارات) أق) املا 5ة) األقراق)
بغرض) مباشر) غير) أق) مباشر) بشكل)

ا شركة..
شارع) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
(، ا 5اق1ت) برج) (، املسك5ني) رحال)
عمار5)ب)،)طابق)2)،)رقم)4 . - 20000 

ا  ارا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )نذيري) ب5ل):)1.000)حصة)

بو5مة)100.000)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() نذيري) ب5ل) ا س5 )
شارع)سبتة)إقامة) فيس)عمار5)س)1 
طابق)02)شوة)11 28830)املحم وة)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() نذيري) ب5ل) ا س5 )
شارع)سبتة)إقامة) فيس)عمار5)س)1 
طابق)02)شوة)11 28830)املحم وة)

املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 18 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)-.
563I

REVI-CO CONSEIL ET FORMATION

DILITH AGRI
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

 REVI-CO CONSEIL ET
FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY 20
 ABDELLAH 4 EME ETAGE
 BUREAU(7V.N.(MEKNES(،

50000،(meknes(maroc
DILITH AGRI)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شوة)2 

طابق)2)عمار5)11)مرجان)2)مكناس)
- 50000)مكناس)املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
56249

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (12
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.DILITH AGRI
غرض)ا شركة)بإوجاز):)مزارع

تس1يق)املنتجات)ا زراع5ة
مواقل)زراعة)الح ائق)ق)ص5ا تها.

 2 شوة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
2)مكناس) 11)مرجان) 2)عمار5) طابق)

- 50000)مكناس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )احم )بن قال):)500)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
500)حصة) (: ب1ير) لحسن) ا س5 )

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() بن قال) احم ) ا س5 )
 5000 مكناس) (2 مرجان) (1999 رقم)

مكناس)املغرب.
عن1ا ه)ا() ب1ير) لحسن) ا س5 )
ت1الل) املنتزه) تجزئة) (8 شوة) (2 عمار5)

مكناس)5000)مكناس)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() بن قال) احم ) ا س5 )
 5000 مكناس) (2 مرجان) (1999 رقم)

مكناس)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) بمكناس) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)1923.
564I

BUREAU NAJAH

A.N.D.O.U.R CAR
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

BUREAU NAJAH
شارع)األمير)م1الي)عب )هللا)رقم)17 
ا ذ15ن)،)70000،)ا ذ15ن)املغرب
A.N.D.O.U.R CAR)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)

ا سمار5)قيسارية)ق  ) ـمه5 ي)رقم)
04)ا ذ15ن)-)70000)ا ذ15ن)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
41155

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (11
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
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(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
.A.N.D.O.U.R CAR

كراء) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
ا س5ارات)ب قن)سائق).

شارع) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
رقم) ق  ) ـمه5 ي) قيسارية) ا سمار5)
04)ا ذ15ن)-)70000)ا ذ15ن)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)
درهم،)موسم)كا تالي:

 1.000 (: ا  قر) ا غ1ث) ا س5 )
حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() ا  قر) ا غ1ث) ا س5 )
ز وة)ا فشتالي)رقم)106)ا حي)الحجري)

ا ذ15ن)70000)ا ذ15ن)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() ا  قر) ا غ1ث) ا س5 )
ز وة)ا فشتالي)رقم)106)ا حي)الحجري)

ا ذ15ن)70000)ا ذ15ن)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
أبريل) (12 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1017.
565I

( SMART SYSTECH((سمارت)سيستك

 »RAYAGE AGRE » »رياج 
أجري 

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
تف1يت)حصص

»RAYAGE AGRE)»)»رياج)أجري)»)
شركه)عات)مسؤق 5ة)مح ده
6)شارع)مرس)سلطان)شوة)
3)ا طابق)األقل)،)20130،)

ا  ارا ب5ضاء)املغرب
 »RAYAGE AGRE)»)»رياج)أجري)»)

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)6)شارع)

مرس)سلطان)شوة)3)ا طابق)األقل)-)
20130)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.

تف1يت)حصص
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.349917

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2022 ماي) (09 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
حل1ي) و1سف) ()5( ا س5 ) تف1يت)
230)حصة)اجتماع5ة)من)أصل)230 
حصة) فائ 5)ا س5 ))5()رضاء)حل1ي)

بتاريخ)09)ماي)2022.
حل1ي) أم5نة) ()5( ا س5 ) تف1يت)
ممتلة)من)طرف)قا  ها)و1سف)حل1ي)
110)حصة)اجتماع5ة)من)أصل)110 
حصة) فائ 5)ا س5 ))5()رضاء)حل1ي)

بتاريخ)09)ماي)2022.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
 27 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)18326.

566I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

B R N TRANS
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تف1يت)حصص

 GROUPE L.A-CONSEIL ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH RES ADAM BUR N 1

،(14000،(KENITRA(MAROC
B R N TRANS)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)31)ز وة)
مارتير)بن)عب )ا سالم)مكتب)رقم)2 
فال)فل1ري)اقامة)رياض)ا زيت1ن)-)

14000)ا ون5طر5)املغرب.
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.59303

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تمت) (2022 ماي) (06 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
ا ذالي) عب ) ()5( ا س5 ) تف1يت)
1.000)حصة)اجتماع5ة)من) بلمه ي)
ا س5 ) حصة) فائ 5) (1.000 أصل)
ماي) (06 بتاريخ) الحف5ان) محم ) ()5(

.2022

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (23 بتاريخ) با ون5طر5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)2080.

567I

CABINET PARIS FISC CONSULTING

LIMACOS
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
حل)شركة

 CABINET PARIS FISC

CONSULTING

شارع)محم )الخامس)اقامة)

ا رحماني)A3)ا طابق)االقل)قادي)زم)

قادي)زم)املغرب،)25350،)قادي)زم)

املغرب

LIMACOS)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )في)

ط1ر)ا تصف5ة(

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)17)بل1ك)

1)حي)املسير5)قادي)زم)25350)قادي)
زم)املغرب.

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.957

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)

حل) تورر) (2021 ماي) (26 في) املؤرخ)

عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)

مبلغ) (LIMACOS ا 1ح5 ) ا شريك)
قعن1ان) درهم) (100.000 رأسما ها)

حي) (1 بل1ك) (17 اإلجتماعي) مورها)

زم) قادي) (25350 زم) قادي) املسير5)

املغرب) ت5جة)ل):)خسائر).

ق)ح د)مور)ا تصف5ة)ب)17)بل1ك)

25350)قادي) زم) املسير5)قادي) 1)حي)
زم)املغرب.)

ق)عين:

ا س5 )5()حل5مة)رمزي)ق)عن1ا ه)ا()

25350)قادي)زم) 4)حي)املسير5) بل1ك)

املغرب)كمصفي))5() لشركة.

)قعن )اإلقتضاء)الح قد)املفرقضة)

محل) املخ1 ة) هم) ا صالح5ات) على)

ق) ا ذو1د) تبل5غ) محل) ق) املخابر5)

ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة:

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) زم) ب1ادي) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)57/2022.
568I

AM CONSULTING

 SALAH EMBALLAGE SARL
AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA(LISSASFA(،(20232،

CASABLANCA MAROC
 SALAH EMBALLAGE SARL AU
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)26),ز وة)
مرس)ا سلطان،)ا شوة)3،ا طابق)

األقل)-)20490)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
544465

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (17
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 SALAH(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

.EMBALLAGE SARL AU
غرض)ا شركة)بإوجاز):)ب5ع)ق)شراء)

ق)اصالح)آالت)ا تذبئة)قا تغل5ف).
عن1ان)املور)االجتماعي):)26),ز وة)
3،ا طابق) ا شوة) ا سلطان،) مرس)
األقل)-)20490)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
مساع ) ا  ون) صالح) ا شركة)
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درهم) (100 بو5مة) حصة) (1.000  :
 لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

مساع ) ا  ون) صالح) ا س5 )
 72 عمار5) ا ضخامة) دوار) عن1ا ه)ا()
ا ن1اصر) ب1سك1ر5) (9 رقم) (2 طابق)

00000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
مساع ) ا  ون) صالح) ا س5 )
 72 عمار5) ا ضخامة) دوار) عن1ا ه)ا()
ا ن1اصر) ب1سك1ر5) (9 رقم) (2 طابق)

00000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)با  ار)ا ب5ضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.

569I

ائتما 5ة)»مكتب)ا  راسات)كنت1س«)ش.ع.م.م

SOMESTIM
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تح1يل)ا شكل)ا وا 1ني) لشركة

ائتما 5ة)»مكتب)ا  راسات)كنت1س«)
ش.ع.م.م

13،)ز وة)قاد)زيز،)رقم)4،)أك ال)
ا رباط)،)10090،)ا رباط)املغرب

SOMESTIM)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5

ق)عن1ان)مورها)االجتماعي)حي)
ا نهضة)1)تكم5لي،)رقم)05،)ا طابق)

ا ثا ث.)-)10210)ا رباط).
تح1يل)ا شكل)ا وا 1ني) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.142279
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تح1يل) تم) (2022 ماي) (19 في) املؤرخ)
ا وا 1ني) لشركة)من)»شركة) ا شكل)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5«)إلى)»شركة)
عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 «.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) با رباط) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)124992.

570I

ste united consulting

 PHARMACIE DU ROND
POINT

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

ste united consulting
 N° 14 ESPACE SAISS AV DES
FAR(FES،(30000،(FES(MAROC

 PHARMACIE DU ROND POINT
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
 N° 14(قعن1ان)مورها)اإلجتماعي

 LOTS JIHANE ZOUAGHA -FES -
30000)فاس)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
72663

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 وناور) (01
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
 PHARMACIE DU ROND POINT

.
غرض)ا شركة)بإوجاز):)ص5  5ة)

ق) ا تص ور) ا تصن5ع) (- ب5ع) شراء)
االستيراد)ق)ا تس1يق)لجم5ع)املنتجات)
ا تجم5ل) -مستحضرات) ا طب5ة)
ا نبات5ة) ا ص5 ال 5ة) -املستحضرات)
-ح15اني) اصل) باتي) من) ا غذائ5ة)
اق) ا بشري) ترك5بي) الستخ ام) اق)

ا ب5طري
 N° 14 (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 LOTS JIHANE ZOUAGHA -FES -

30000)فاس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
مبلغ)رأسمال)ا شركة:)1.400.000 

درهم،)موسم)كا تالي:

(: كريم) محم ) س1د5) بن) ا س5 )
درهم) (100 بو5مة) حصة) (14.000

 لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
كريم) محم ) س1د5) بن) ا س5 )
ا زه1ر) 32)تجزئة)حي) عن1ا ه)ا()ف5ال)
فلس) (30000 ا شوف) عين) طريق) (3

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
كريم) محم ) س1د5) بن) ا س5 )
ا زه1ر) 32)تجزئة)حي) عن1ا ه)ا()ف5ال)
فلس) (30000 ا شوف) عين) طريق) (3

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)24)ماي)2022 

تحت)رقم)2272/2022.
571I

SOMADINCO

MODMAF
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

SOMADINCO
إقامة)ماج1رل)عمارB(5)رقم2 

حي)ا و س)ا بر 1�سي)،)20610،)
ا  ارا ب5ضاء)املغرب

MODMAF)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)ا و س)
ز وة)6)رقم)45)س5 ي)ا بر 1�سي)

ا  ارا ب5ضاء)-)20610)ا  ارا ب5ضاء)
املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
544265

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (19
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.MODMAF
أشغال) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا بناء.
حي) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
س5 ي) (45 رقم) (6 ز وة) ا و س)
 20610 (- ا  ارا ب5ضاء) ا بر 1�سي)

ا  ارا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
(: أقدادس) ا وادر) عب ) ا س5 )
درهم) (100 بو5مة) حصة) (1.000

 لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
أقدادس) ا وادر) عب ) ا س5 )
إقامة) (32 ا ذمران) تجزئة) عن1ا ه)ا()
م1من) س5 ي) (6 رقم) (5 ز وة) غ5تة)

20400)ا  ارا ب5ضاء)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
أقدادس) ا وادر) عب ) ا س5 )
إقامة) (32 ا ذمران) تجزئة) عن1ا ه)ا()
م1من) س5 ي) (6 رقم) (5 ز وة) غ5تة)

20400)ا  ارا ب5ضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 26 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825386.
572I

بن)علي) ألستشار5)ش)م)م

تقية للسيارات
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

بن)علي) ألستشار5)ش)م)م
952)تجزئة)املسار)طريق)أسفي)

مراكش)،)40000،)مراكش)املغرب
تو5ة) لس5ارات)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ا رقم)57 
اقامة)ا ذنبر)2)مسير5)2 - 40000 

مراكش)املغرب
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تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

125889

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 مارس) (15

املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:

عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)

تو5ة) (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

 لس5ارات.

تأجير) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا س5ارات)ب قن)سائق.

عن1ان)املور)االجتماعي):)ا رقم)57 

 40000  -  2 مسير5) (2 ا ذنبر) اقامة)

مراكش)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 500.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

ا س5 5)أققسيس)فردقس):)2.500 

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

ا رحمن) عب ) أققسيس) ا س5 )

درهم) (100 بو5مة) حصة) (2.500  :

 لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

فردقس) أققسيس) ا س5 5)

عن1ا ه)ا()فرنسا)9595)سان)كرات5ان)

فرنسا.

ا رحمن) عب ) أققسيس) ا س5 )

 45000 تماس5نت) حي) عن1ا ه)ا()

قرزازات)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

فردقس) أققسيس) ا س5 5)

عن1ا ه)ا()فرنسا)9595)سان)كرات5ان)

فرنسا

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (30 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136213.

573I

AL HUDA CONSEIL SARL

GWARA 5 TRANS
إعالن)متذ د)ا ورارات

AL HUDA CONSEIL SARL
71)شارع)محم )ا زرقط1ني)اقامة)
ك1ثر)ا شوة)9)،)30000،)فاس)

املغرب
GWARA 5 TRANS)»شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 «
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)207 

-أ-)تجزئة)املنتزه)1)طريق)مكناس)-)
30000)فاس)املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.69877
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)12)ماي)2022
تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)

قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
تف1يت)حصص

قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
اظافة)مسير)ق)م1قع

قرار)رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
تغ5ير)ا شكل)ا وا 1ني) لشركة

قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)
ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)

بن )رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
املريني) ا رح5م) عب ) ا س5 ) تف1يت)
حصصه) مجم1ع) من) حصة) (500 ل)
ا ذلي) عب ) ا س5 ) با شركة) فائ 5)

 زعر
بن )رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
تذ5ين)ا س5 )عب )ا ذلي) زعر)كمسير)
ا ت1ق5ذات) بجم5ع) م1قع) ق) با شركة)

مع)ا س5 )عب )ا رح5م)املريني
بن )رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ا وا 1ني) لشركة) ا شكل) تح1يل)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة) من)
عات) شركة) الى) قح5 ) شريك) عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)30)ماي)2022 

تحت)رقم)2787.

574I

AL HUDA CONSEIL SARL

SURVEILLANCE REDA
إعالن)متذ د)ا ورارات

AL HUDA CONSEIL SARL
71)شارع)محم )ا زرقط1ني)اقامة)
ك1ثر)ا شوة)9)،)30000،)فاس)

املغرب
SURVEILLANCE REDA)»شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 «

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)29)س5 ي)
عب )ا رحمان)املل5لي)س5 )ا ذ1اد)م)

ق)-)30000)فاس)املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.61565

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
املؤرخ)في)12)ماي)2022

تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)
قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

تف1يت)حصص
على) ونص) ا ذي) (:2 رقم) قرار)
ماولي:)تسم5ة)مسير)ج و )ق)صالح5ة)

ا ت1ق5ذات
قرار)رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

تغ5ير)ا شكل)ا وا 1ني) لشركة
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
تف1يت)ا س5 )عب )ا ذلي) زعر)ل)500 
حصة)من)مجم1ع)حصصه)با شركة)

 فائ 5)ا س5 )عب )ا رح5م)املريني
بن )رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
املريني) ا رح5م) عب ) ا س5 ) تذ5ين)
كمسير)ج و )با شركة)مع)ا س5 )عب )
اختصاص) مع) كذ ك) ق) ا ذلي) زعر)

ا ت1ق5ذات)املشتركة)ب5نهما
بن )رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ا وا 1ني) لشركة) ا شكل) تح1يل)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة) من)
عات) شركة) الى) قح5 ) شريك) عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)30)ماي)2022 

تحت)رقم)2788.
575I

AL HUDA CONSEIL SARL

HELPDESK-FREELANCE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تف1يت)حصص

AL HUDA CONSEIL SARL
71)شارع)محم )ا زرقط1ني)اقامة)
ك1ثر)ا شوة)9)،)30000،)فاس)

املغرب
HELPDESK-FREELANCE)شركة)

عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ا ذمار5)81 
شارع)ابن)الخط5ب)ا رقم)4 - 30000 

فاس)املغرب.
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.2887

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تمت) (2022 ماي) (10 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
ا ذل1ي) هشام) ()5( ا س5 ) تف1يت)
اسماع5لي)100)حصة)اجتماع5ة)من)
()5( ا س5 ) حصة) فائ 5) (100 أصل)
أنس)ب1كريشة)بتاريخ)10)ماي)2022.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)30)ماي)2022 

تحت)رقم)2789.
576I

مجبر)عب ا 1ح 

 STE MOROCCO
GEOTRAVEL

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تغ5ير)نشاط)ا شركة

تغ5ير)نشاط)ا شركة
مجبر)عب )ا 1اح 

رقم)32)عمار5)االحباس)ب1تالمين)
ا رش5 وة)،)52000،)املغرب

 STE MOROCCO GEOTRAVEL
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)االجتماعي)حا�سي)
الب5ض)قرية)مرزقكة)ص)ب)80 

ا ريصاني)52450)ا ريصاني)املغرب.
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تغ5ير)نشاط)ا شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.11457

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

تغ5ير) تم) (2022 أبريل) (30 في) املؤرخ)

ا  قائر) »تنظ5م) من) ا شركة) نشاط)

س5اح5ة«) خ5ام) قإنشاء) ا س5اح5ة)

قتشط5ب) قتشك5ل) حجم) »تغ5ير) إلى)

قتص ور)األحجار«.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

17)ماي) بتاريخ) با رش5 وة) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)295.

577I

KAOUN

A O S INVEST
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تف1يت)حصص

KAOUN

 N°17 LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH(،(40000،

MARRAKECH MAROC

A O S INVEST)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)303 

ا طابق)3)املحام5 )4)مراكش)-)

40000)مراكش)املغرب.

تف1يت)حصص
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.96983

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)

تمت) (2022 ماي) (18 في) املؤرخ)

املصادقة)على):

ب1شذ5ب) ()5( ا س5 ) تف1يت)

من) اجتماع5ة) حصة) (1.000 ا نامي)

ا س5 ) حصة) فائ 5) (1.000 أصل)

ماي) (31 بتاريخ) الجن ي) الحسين) ()5(

.2022

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (

ماي) (30 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136231.

578I

مجبر)عب ا 1ح 

 STE MOROCCO
GEOTRAVEL

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

مجبر)عب )ا 1اح 
رقم)32)عمار5)االحباس)ب1تالمين)

ا رش5 وة)،)52000،)املغرب
 STE MAROCCO GEOTRAVEL

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)االجتماعي)حا�سي)
الب5ض)قرية)مرزقكة)ص)ب)80 

ا ريصاني)52450)ا ريصاني)املغرب.
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.11457
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
تح1يل) تم) (2022 أبريل) (30 في) املؤرخ)
من) الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)
ص) مرزقكة) قرية) الب5ض) »حا�سي)
ا ريصاني) (52450 ا ريصاني) (80 ب)
كريان) دقار) »قسط) إلى) املغرب«)
ا ريصاني) (52450 ا ريصاني) ميرزان)

املغرب«.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
17)ماي) بتاريخ) با رش5 وة) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)295.
579I

ASHAM MOHAMED

تمودة ستون
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

ASHAM MOHAMED
 AV AHMED LAHRIZI RES FAHD
 IMM(3(N°3(TETOUAN،(93000،

TETOUAN MAROC
تم1د5)ست1ن)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)في)ط1ر)ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ط1ريطة)

مجاز)لحجار)تط1ان)-)93000)تط1ان)
املغرب.

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.26639
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 وناور) (03 في) املؤرخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
رأسما ها) مبلغ) ست1ن) تم1د5)
مورها) قعن1ان) درهم) (100.000
لحجار) مجاز) ط1ريطة) اإلجتماعي)
املغرب) تط1ان) (93000 (- تط1ان)

 ت5جة)ل):)ت1قف)نشاط)ا شركة).
ق)ح د)مور)ا تصف5ة)ب)ط1ريطة)
مجاز)لحجار)رقم)35)تط1ان)-)93000 

تط1ان)املغرب.)
ق)عين:

ق) و1سف) ا 5ك1يط) ا س5 )5()
لحجار) مجاز) ط1ريطة) عن1ا ه)ا()
املغرب) تط1ان) (93000 تط1ان)

كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
وناور) (03 بتاريخ) بتط1ان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)0004.
580I

CAGERE

EKURMES
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

CAGERE
258)ز وة)مصطفى)املذاني)،)
20130،)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب

EKURMES)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)12)ز وة)
صبري)ب1جمذة)ا  قر)األقل)شوة)
رقم)6 - 20110)ا  ار)ا ب5ضاء)

اململكة)املغرب5ة
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
543653

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (06

مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.EKURMES
ت اقل) (- (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

جم5ع)املنتجات)قالخ مات.
-)استيراد)قتص ور)جم5ع)املنتجات)

قالخ مات.
-)ا نول)ا بري) لبضائع.

12)ز وة) (: عن1ان)املور)االجتماعي)
صبري)ب1جمذة)ا  قر)األقل)شوة)رقم)
اململكة) ا ب5ضاء) ا  ار) (20110  -  6

املغرب5ة.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
مبلغ)رأسمال)ا شركة:)10.000,00 

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 5)قئام)مغراقي):)100)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() مغراقي) قئام) ا س5 5)
األقل) ا  قر) ب1جمذة) صبري) 12ز وة)
ا ب5ضاء) ا  ار) (20110  6 رقم) شوة)

اململكة)املغرب5ة.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() مغراقي) قئام) ا س5 5)
األقل) ا  قر) ب1جمذة) صبري) 12ز وة)
ا ب5ضاء) ا  ار) (20110 رقم6  شوة)

اململكة)املغرب5ة
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 19 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)-.
581I

LEGALIS CONSEIL

 ATLAS GÉNIE CIVIL ET
CONSEILS

إعالن)متذ د)ا ورارات

LEGALIS CONSEIL
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 Rue Hoceima, Résidence ,41
 Benzakour 2ème étage n°3,

 Atlas–Fès.(،(30000،(FES
MAROC

 ATLAS GÉNIE CIVIL ET
CONSEILS)»شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5«
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)83)مكاتب)
ا فضل)شارع)الجيش)امللكي)ا طابق)
4)مكتب)19)مكرر3 - 30000)فاس)

املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.52153

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
املؤرخ)في)20)مارس)2022

تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)
قرار)رقم)1):)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
استمرار)ا شركة،)قفوا)ألحكام)املاد5)

86)من)ا وا 1ن)5-96.
قرار)رقم)2):)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
تحرير)ا رص5 )املتبوي)من)رأس)املال)
ققت) في) امل ف1ع) قغير) به) املكتتب)
إلى) وصل) ما) أي) ا شركة،) تأسيس)
ا تذ1يض) طريق) عن) (،375,000.00
قمستحوة) مذ5نة) مطا بات) عن)
الحساب) في) ا شركة،) تجاه) ا  فع)

الجاري) لشركاء.
على) ونص) ا ذي) (: (3 رقم) قرار)
بمو ار) املال) رأس) تخف5ض) ماولي:)
413,000.00)درهم)من)أجل)ا 1ص1ل)
عن) درهم،) (87,000.00 مبلغ) إلى) به)
4130)سهما،)الست5ذاب) إ غاء) طريق)
 -413,172.11 ا با غة) الخسائر)

درهم.
قرار)رقم)4):)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
 703,000.00 بمبلغ) املال) رأس) زياد5)
مبلغ) إلى) به) ا 1ص1ل) أجل) من) درهم)
طريق) عن) درهم) (790,000.00
بو5مة) ج و ا) سهما) (7,030 إنشاء)
 871 من) منها) كل) مرقم) درهم) (100
با كامل) قدفذها) 7900) الكتتاب) إلى)
ا تذ1يض) طريق) عن) االكتتاب) إلى)
الجاري) الحساب) في) مطا بات) عن)
ا تالي:) ا نح1) على) تمنح)  لشركاء،)
ا س5 )محم )ا ول1عي:)3515)سهما؛)

ا س5 )ا 5اس)املصغي):)3515)سهما;
االجتماعي) ا ت1ق5ع) (6 رقم) قرار)
ماولي:) على) ونص) ا ذي) (: قاملصرفي)
ا شركة)ملزمة)بشكل)صح5ح)بجم5ع)
خالل) من) بها) املتذلوة) األعمال)

ا ت1ق5ع)املنفصل) لمسيرون).)
قرار)رقم)8:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
قإع) األسا�سي) ا نظام) ص5اغة) إعاد5)
وأخذ)في)االعتبار)ا تذ والت)املذتم 5

قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)
ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)

على) ونص) ا ذي) (:6 رقم) بن )
بمبلغ) ا شركاء) لشركة) ماولي:)ساهم)
قشكل1ا) (، درهم) و ا) (790,000.00
ا تالي:) ا نح1) على) م1زعا) املال) رأس)
يساهم) (، ا ول1عي) محم ) ا س5 )
ق ره) بمبلغ) و ي) ا شركة) في)
ا 5اس) ا س5 ) ((395,000.00
بمبلغ) يساهم) لشركة) (، املصغي)

 و ي)ق ره)395,000.00)درهم
بن )رقم)7:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
 790,000.00 بمبلغ) املال) وح د)رأس)
أ ف) قتسذ1ن) )سبذمائة) درهم)
درهم(،)موسما)إلى)7900)سهم)بو5مة)
قيخصص) سهم،) درهم) كل) (100
 لشركاء)بما)وتناسب)مع)مساهماتهم،)
محم ) ا س5 ) ا تالي:) ا نح1) على)
ا 5اس) 3950)سهما)ا س5 ) (: ا ول1عي)

املصغي):)3950)سهما).
على) ونص) ا ذي) (:17 رقم) بن )
صح5حا) ا تزاما) ا شركة) تلتزم) ماولي:)
بجم5ع)األعمال)املتذلوة)بها)من)خالل)
ا لذون) املنفصل) لمسيرون) ا ت1ق5ع)
وتصرفان)في)إطار)األحكام)املنص1ص)
عليها)في)املاد5)15)من)ا نظام)األسا�سي.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)26)ماي)2022 

تحت)رقم)2734.
582I

AMG CONSULTING

 ATLANTIS MARINE
CONTAINERS&INDUSTRY

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
رفع)رأسمال)ا شركة

AMG CONSULTING

 BD LA GRANDE CEINTURE 341
 HAY(MOHAMMADI(،(20000،

CASABLANCA MAROC
 ATLANTIS MARINE

 CONTAINERS&INDUSTRY
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزء5)
2)سالم)2)طبق)4)شوة)13)ا ا�سي)
تجزء5)2)سالم)2)طبق)4)شوة)13 
ا ا�سي)20300)ا  ارا ب5ضاء)املغرب.

رفع)رأسمال)ا شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.304251
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
رفع) تم) (2022 ماي) (23 في) املؤرخ)
ق ره) بمبلغ) ا شركة) رأسمال)
»900.000)درهم«)أي)من)»100.000 
عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)
أق) أرباح) أق) احت5اطي) إدماج) (: طريق)

عالقات)إص ار)في)رأس)املال.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 31 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825684.
583I

COMPTA UNITED

ARCHITECH-NORD
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

COMPTA UNITED
 AV MOHAMED BEN

 ABDELKRIM KHATTABI BP
 3412(SIDI(TALHA،(93000،

TETOUAN MAROC
ARCHITECH-NORD)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)

أص5لة)مركب)ا نصر)رقم)16)تط1ان)
93000)تط1ان)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
31633

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)

ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (28

مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:

عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)

(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ARCHITECH-NORD

ا تط1ير) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
ا ذواري

أعمال)مختلفة)اق)ا بناء

تجار5.

شارع) (: االجتماعي) املور) عن1ان)

أص5لة)مركب)ا نصر)رقم)16)تط1ان)

93000)تط1ان)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

اشرف) محم ) س5 ي) ا س5 )

 100 بو5مة) حصة) (500 (: ا ذل1ي)

درهم) لحصة).

 500 (: فتحاقي) ا س5 5) ج1ى)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

اشرف) محم ) س5 ي) ا س5 )

ا سذ5 وة) شارع) عن1ا ه)ا() ا ذل1ي)
رقم)13)ا ت1تة)93000)تط1ان)املغرب.

ا س5 5) ج1ى)فتحاقي)عن1ا ه)ا()

دوار)ا ذالم)رقم)40)شوة)8)ت5ط)مل5ل)

20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

اشرف) محم ) س5 ي) ا س5 )

ا سذ5 وة) شارع) عن1ا ه)ا() ا ذل1ي)
رقم)13)ا ت1تة)93000)تط1ان)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (27 بتاريخ) بتط1ان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1271.

584I
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CAMANAB

بالومنيفكتور
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

CAMANAB
 RUE DE MEXIQUE N°19 87
 TANGER(،(90000،(TANGER

MAROC
با 1من5فكت1ر)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)
املنار)قطذة)227-229)مسنا ة)-)

90000)طنجة)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
126905

 25 في) مؤرخ) حر) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 فبراور)
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

با 1من5فكت1ر.
صناعة) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

اال بسة).
تجزئة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
(- مسنا ة) (227-229 قطذة) املنار)

90000)طنجة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: ب1جمذاتي) ا س5 )محم )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )محم )ب1جمذاتي)عن1ا ه)ا()
ز وة)محم ) ا رياض) تجزئة) (1 برانس)
دادقش)رقم)1 90000)طنجة)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )محم )ب1جمذاتي)عن1ا ه)ا()
ز وة)محم ) ا رياض) تجزئة) (1 برانس)
دادقش)رقم)1 90000)طنجة)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (04 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)3891.
585I

GH BUSNIESS

GH BUSINESS 
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

GH BUSNIESS
ز وة)رقم)29)عمر)ابن)عاص)ا طابق)

 TANGER(،90200(،(26(3)رقم
MAROC

 GH BUSINESS)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ز وة)رقم)

29)عمر)ابن)عاص)ا طابق)3)رقم)26 
- 90200)طنجة)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
124795

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 وناور) (14
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 GH (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.BUSINESS
 TRAVAUX(:(غرض)ا شركة)بإوجاز

. DE CONSTRUCTIONS
عن1ان)املور)االجتماعي):)ز وة)رقم)
29)عمر)ابن)عاص)ا طابق)3)رقم)26 

- 90200)طنجة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)
درهم،)موسم)كا تالي:

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

ا س5 )الحسن)ا غزراني)عن1ا ه)ا()
 14200  29 رقم) خل قن) ابن) تجزئة)

س5 ي)سل5مان)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )الحسن)ا غزراني)عن1ا ه)ا()
 14200  29 رقم) خل قن) ابن) تجزئة)

س5 ي)سل5مان)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
فبراور) (22 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)251240.
586I

س5كما)إقسب1ر

 سيكما إقسبور
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قفل)ا تصف5ة

س5كما)إقسب1ر
ز وة)إ كليز)رقم)136)،)20000،)

ا  ارا ب5ظاء)املغرب
)س5كما)إقسب1ر)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي):)

ز وة)إ كليز)رقم)136 - 20000 
ا  ارا ب5ظاء)املغرب)ا  ارا ب5ظاء)

املغرب.
قفل)ا تصف5ة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
.46941

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 أبريل) (26 في) املؤرخ)
س5كما)إقسب1ر)شركة)عات)املسؤق 5ة)
 200.000 رأسما ها) مبلغ) املح قد5)
درهم)قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ز وة)
إ كليز)رقم)136 - 20000)ا  ارا ب5ظاء)
املغرب) ت5جة) ا  ارا ب5ظاء) املغرب)

 ت1قف)ا نشاط)قاملنافسة.
ق)عين:

ق) با واسمي) احم ) ا س5 )5()
حبيب) ابن) جذفر) 10ز وة) عن1ا ه)ا()
 20000 ب1رك1ن) (11 شوة) (3 طابق)
()5( كمصفي) املغرب) ا  ارا ب5ظاء)

 لشركة.
ق)ق )تم)انذواد)الجمذ5ة)الختام5ة)
بتاريخ)26)أبريل)2022)قفي)ز وة)إ كليز)
ا  ارا ب5ظاء) (20000  -  136 رقم)

املغرب)ا  ارا ب5ظاء)املغرب.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 25 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825268.
587I

MOUDAICHI AMINE

LEAK CONSEIL
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

MOUDAICHI AMINE
 TRANCHE 02 LETTRE J NR 91

 TAMANSOURT(MARRAKECH(،
40000،(MARRAKECH(MAROC

LEAK CONSEIL)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ا شطر)
02)حرف)ج)رقم)91)تامنص1رت)-)

40300)مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
125841

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (04
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 LEAK (: اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها)

.CONSEIL
غرض)ا شركة)بإوجاز):)استشارات)

في)ا ت بير
ت1طين)املواقالت.

ا شطر) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
(- تامنص1رت) (91 رقم) ج) حرف) (02

40300)مراكش)املغرب.
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أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)
درهم،)موسم)كا تالي:

 1.000 (: أمين) امل ي�سي) ا س5 )
حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() أمين) امل ي�سي) ا س5 )
 91 رقم) ج) حرف) (02 ا شطر)

تامنص1رت)40300)مراكش)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() أمين) امل ي�سي) ا س5 )
 91 رقم) ج) حرف) (02 ا شطر)

تامنص1رت)40300)مراكش)املغرب
عن1ا ه)ا() خا 1قي) ط5فة) ا س5 5)
 91 رقم) ج) حرف) (02 ا شطر)

تامنص1رت)40300)مراكش)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (27 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136151.
588I

AL HISBA FISC 

L›ENTRE-GOUT
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

AL HISBA FISC
 AMAL 4 RUE 55 2EME ETAGE

N° 6 SIDI BERNOUSSI-
 CASABLANCA(،(20600،
CASABLANCA MAROC

L›ENTRE-GOUT)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ا ز وة)

7)ا رقم)5)ا طابق)2)ا شوة)رقم)4 
ا سذاد5)س5 ي)ا بر 1�سي)-)20600 

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
544129

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)

ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (17
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.L’ENTRE-GOUT
شراء) (-- (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
ا غذائ5ة) املنتجات) قت1زيع) قب5ع)

قغيرها)من)املنتجات)املختلفة،)
-)تذبئة)قتغل5ف)ق)تح1يل)ق)ت1زيع)

جم5ع)امل1اد،
-ا تغذوة)ا ذامة،

ق) ،استيراد) ،ت1زيع) ،شراء) ب5ع) (-
منها) ق) ا غذائ5ة) امل1اد) جم5ع) تص ور)
ا ت1ابل،املشمش،) االبزار،) ا تم1ر،)
الجافة) ا ف1اكه) ق) ا برق1ق) ا زبيب،)

عامة)ق)الحب1ب.
ا تجارية،) ا ذمل5ات) كل) عم1ما) (-
املنو1 ة) غير) اق) املنو1 ة) املا 5ة)
مباشر5) غير) أق) مباشر5) املرتبطة)
ا تي)تساهم) ق) با ه ف)املذك1ر)أعاله)

في)تنم5ة)ا شركة..
ا ز وة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 4 رقم) ا شوة) (2 ا طابق) (5 ا رقم) (7
 20600 (- ا بر 1�سي) ا سذاد5)س5 ي)

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: نذ5م) نسرين) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() نذ5م) نسرين) ا س5 5)
 15 ف5ال) س5تي) ك1 ف) ب1سك1ر5)
ا ن1اصر) ب1سك1ر5) الخضراء) امل ونة)
ا ب5ضاء) ا  ار) (27182 ا ب5ضاء)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() نذ5م) نسرين) ا س5 5)

 15 ف5ال) س5تي) ك1 ف) ب1سك1ر5)
ا ن1اصر) ب1سك1ر5) الخضراء) امل ونة)
ا ب5ضاء) ا  ار) (27182 ا ب5ضاء)

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 25 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825253.
589I

fiduciaire(abrouki(khadija

CHANTI HAMZA
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

fiduciaire(abrouki(khadija
 bab doukkala imm habouss N°7
 marrakech(،(40000،(marrakech

maroc
CHANTI HAMZA)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ازبزط)رقم)
3)مراكش)-)40000)مراكش)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
120885

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2021 15) 1 بر)
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.CHANTI HAMZA
تجار5) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

الجل ).
عن1ان)املور)االجتماعي):)ازبزط)رقم)

3)مراكش)-)40000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 10.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

ا س5 )شنطي)حمز5):)100)حصة)
بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() حمز5) شنطي) ا س5 )
عمار5)10)رقم)1)برج)ا زيت1ن)املحام5 )

مراكش)40000)مراكش)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() حمز5) شنطي) ا س5 )
عمار5)10)رقم)1)برج)ا زيت1ن)املحام5 )

مراكش)40000)مراكش)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
دجنبر) (06 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2021)تحت)رقم)130313.
590I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

NAT SOUSS
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR(،(80000،
AGADIR MAROC

NAT SOUSS)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم1/ب)
بر امج)األمان)5)ا  شير5)الجهادوة)
ا زكان)-)86360)ا  شير5)الجهادوة)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
26215

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (09
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
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عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 NAT (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.SOUSS
(- (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
ا ب15ت) في) ا زراعي) االستغالل)

ا بالست5ك5ة))ا  ف5ئة(قغيرها.
قالخضر) ا ف1اكه) تص ور) (-

ا طازجة..
عن1ان)املور)االجتماعي):)رقم1/ب)
الجهادوة) ا  شير5) (5 األمان) بر امج)
الجهادوة) ا  شير5) (86360 (- ا زكان)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: ا ل1ي) محم ) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() ا ل1ي) محم ) ا س5 )
حي) (253 ا رقم) ا ثاني) الحسن) شارع)
 86360 ا زكان) ا  شير5) ا نس5م)

ا زكان)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() ا ل1ي) محم ) ا س5 )
حي) (253 ا رقم) ا ثاني) الحسن) شارع)
 86360 ا زكان) ا  شير5) ا نس5م)

ا زكان)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (31 بتاريخ) با زكان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1036.
591I

fiduciaire(abrouki(khadija

AQUA STRASS SERVICES
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

fiduciaire(abrouki(khadija
 bab doukkala imm habouss N°7
 marrakech(،(40000،(marrakech

maroc
AQUA STRASS SERVICES)شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5)في)ط1ر)

ا تصف5ة(

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)بل5 )
تركي)حي)رقم)11)مراكش)-)40000 

مراكش)املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.106695

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 أبريل) (14 في) املؤرخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
مبلغ) (AQUA STRASS SERVICES
قعن1ان) درهم) (100.000 رأسما ها)
تركي) بل5 ) تجزئة) اإلجتماعي) مورها)
حي)رقم)11)مراكش)-)40000)مراكش)

املغرب) ت5جة)ل):)ع م)ا ربح.
ازلي) ا تصف5ة)ب)حي) ق)ح د)مور)
مراكش) (40000 (- مراكش) (913 رقم)

املغرب.)
ق)عين:

ا س5 )5()و1نس)ج1اد)ق)عن1ا ه)ا()
 40000 مراكش) (913 رقم) ازلي) حي)
مراكش)املغرب)كمصفي))5() لشركة.

الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة)

:)حي)ازلي)رقم)913)مراكش
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (18 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)135819.
592I

LE PREMIER CONSEIL

NOSTRA HELP
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH(،

40000،(MARRAKECH(MAROC
NOSTRA HELP)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)املكتب)
رقم)14)اقامة)فج51)شارع)الحسن)

ا ثاني)طريق)ا ص1ير5)كليز)مراكش)-)

40000)مراكش)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

125617

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (04

مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:

عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)

(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.NOSTRA HELP

*مشغل) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

)مركز) با هاتف) االتصال) مركز)

االتصال(

ا سلع) قتص ور) *استيراد)

قالخ مات.

املكتب) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
الحسن) شارع) فج51) اقامة) (14 رقم)

(- كليز)مراكش) ا ص1ير5) ا ثاني)طريق)

40000)مراكش)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

 1.000 (: بن15سف) محم ) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

ا س5 )محم )بن15سف)عن1ا ه)ا()

ا طابق) (15 شوة) كاردن) بيرل) اقامة)
 40000 ا سالم) رياض) (105 عمار5) (1

مراكش)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

ا س5 )محم )بن15سف)عن1ا ه)ا()

 1 ا طابق) (15 بيرل)كاردن)شوة) قامة)
 40000 ا سالم) رياض) (105 عمار5)

مراكش)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (19 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)135902.
593I

LE PREMIER CONSEIL

NCMARRAKECH
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH(،

40000،(MARRAKECH(MAROC
NCMARRAKECH)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)املكتب)
رقم)14)اقامة)فج51)شارع)الحسن)
ا ثاني)طريق)ا ص1ير5)كليز)مراكش)-)

40000)مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
125789

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (04
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.NCMARRAKECH
مباني) (-* (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

،منذش)عواري
من) غيرها) أق) املباني) قب5ع) *شراء)

ا ذمل5ات)ا ذوارية
*املف1ض)قحامل)األعمال

*ا تص ور)قاالستيراد))م1اد)ا بناء)
قمنتجات)أخرى(..

املكتب) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
الحسن) شارع) فج51) اقامة) (14 رقم)
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(- كليز)مراكش) ا ص1ير5) ا ثاني)طريق)
40000)مراكش)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)
درهم،)موسم)كا تالي:

 1.000 (: ش اد) ا  ون) ا س5 ) 1ر)
حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

ا س5 ) 1ر)ا  ون)ش اد)عن1ا ه)ا()
بلج5كا).).)بلج5كا.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (
قم1اطن)مسيري)ا شركة:

ا س5 ) 1ر)ا  ون)ش اد)عن1ا ه)ا()
بلج5كا).).)بلج5كا

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136095.

594I

LE PREMIER CONSEIL

EXTERIA PLUS
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تول5ص)ه ف)ا شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH(،

40000،(MARRAKECH(MAROC
EXTERIA PLUS)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)االجتماعي)دقار)
س5 ي)ب1زي )تامصل1حت)مراكش)-)

40000)مراكش)املغرب.
تول5ص)ه ف)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
124043

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
حذف) تم) (2022 أبريل) (18 في) املؤرخ)
ا شركة) نشاط) من) ا تا 5ة) األنشطة)

الحالي):
*)عمارات)منذش)عوارى..

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (05 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)135406.
595I

ficotrad(sarl

 TRANSPORT TALSINET
SARL

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
تأسيس)شركة

ficotrad(sarl
 hay(el(hassani(146(،(45000،

ouarzazate maroc
 TRANSPORT TALSINET SARL

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)دقار)تاج 5)

ترم5كت)-)45006)قرزازات)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

11559
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2021 و1 15) (01
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.TRANSPORT TALSINET SARL
غرض)ا شركة)بإوجاز):)شركة) ول)

األشخاص)لحساب)ا غير.
دقار) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
قرزازات) (45006 (- ترم5كت) تاج 5)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 333 (: ا طاغريطي) ا س5 5) ادوة)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
ا س5 ) اصر)لحرش):)334)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
ا س5 )حبيب)اوت)احساون):)333 

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا طاغريطي) ا س5 5) ادوة)
الجن1ب5ة) الج و ) تكمي) عن1ا ه)ا()
45006)قرزازات) 2695)ترم5كت) رقم)

املغرب.
عن1ا ه)ا() لحرش) ا س5 ) اصر)
 9 رقم) (14 أق)مجم1عة) الج و ) ا حي)

34150)ابن)جرير)املغرب.
احساون) اوت) حبيب) ا س5 )
قاقيزغت) احتاسن) دقار) عن1ا ه)ا()

22000)ازيالل)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() لحرش) ا س5 ) اصر)
 9 رقم) (14 أق)مجم1عة) الج و ) ا حي)

34150)ابن)جرير)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) (18 بتاريخ) ب1رزازات) االبت ائ5ة)

2021)تحت)رقم)389.
596I

ficotrad(sarl

SKOURA EVENTS SARL A.U
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تف1يت)حصص

ficotrad(sarl
 hay(el(hassani(146(،(45000،

ouarzazate maroc
 SKOURA EVENTS SARL A.U

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)مركز)
سك1ر5)تجزئة)رقم)3 - 45000 

قرزازات)املغرب.
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.11631

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2022 أبريل) (20 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
فاوز) أم5نة) ()5( ا س5 ) تف1يت)
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (1.000
()5( ا س5 ) حصة) فائ 5) (1.000
أبريل) (20 بتاريخ) عب )ا صادق)سامي)

.2022

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
ماي) (11 بتاريخ) ب1رزازات) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)185.
597I

ficotrad(sarl

TOUZDIYI SARL
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

ficotrad(sarl
 hay(el(hassani(146(،(45000،

ouarzazate maroc
TOUZDIYI SARL)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شركة)
ف5ك1طراد)رقم)146)حي)الحسني)

كاسط1ر)-)45000)قرزازات)املغرب.
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.9777
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تح1يل) تم) (2022 ماي) (06 في) املؤرخ)
من) الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)
حي) (146 رقم) ف5ك1طراد) »شركة)
قرزازات) (45000 (- كاسط1ر) الحسني)
(- ترم5كت) تاج 5) »حي) إلى) املغرب«)

45006)قرزازات)املغرب«.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (19 بتاريخ) ب1رزازات) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)201.
598I

دو1ان)األستاع5)أسماء)خ1الني)حسني

AUSTRALIA.MA
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

دو1ان)األستاع5)أسماء)خ1الني)
حسني

شارع)ا سالقي،)إقامة)ا نخ5ل،)
ا طابق)األقل،)رقم)1)،)30000،)

فاس)املغرب
AUSTRALIA.MA)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)
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عالل)بن)عب )هللا،)3،)ز وة)ال ة)
أم5نة،)فضاء)مكاتب)املثلث)ا ذهبي،)
ا طابق)2،)رقم)23 - 30000)فاس)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
72709

في) مؤرخ) م1ثق) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (18
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.AUSTRALIA.MA
:) صائح) بإوجاز) ا شركة) غرض)

قخ مات)متن1عة.
شارع) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ال ة) ز وة) (،3 هللا،) عب ) بن) عالل)
ا ذهبي،) املثلث) أم5نة،)فضاء)مكاتب)
فاس) (30000  -  23 رقم) (،2 ا طابق)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: ا ح5لي) سار5) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() ا ح5لي) سار5) ا س5 5)
ب1ركاوز) طريق) ا سالم،) حي) (،118

30000)فاس)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() ا ح5لي) سار5) ا س5 5)
ب1ركاوز) طريق) ا سالم،) حي) (،118

30000)فاس)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)27)ماي)2022 

تحت)رقم)2324.
599I

AL HUDA CONSEIL SARL

HELPDESK-FREELANCE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

AL HUDA CONSEIL SARL
71)شارع)محم )ا زرقط1ني)اقامة)
ك1ثر)ا شوة)9)،)30000،)فاس)

املغرب
HELPDESK-FREELANCE)شركة)

عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)81)شارع)
ابن)الخط5ب)ا رقم)4 - 3000)فاس)

املغرب.
تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.42887

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تذ5ين) تم) (2022 ماي) (10 في) املؤرخ)
ا س5 )5() ج و ) لشركة) مسير)

ب1كريشة)أنس)كمسير)قح5 
تبذا) وب1ل)استوا ة)املسير.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)30)ماي)2022 

تحت)رقم)2789.
600I

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

HASBATRA
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

 CABINET COMPTABLE
AMRAOUI

 Bur. 09 2ème étage Plataux
 Bureau Hatim n°02 rue Melilia
VN(SAFI،(46000،(SAFI(MAROC
HASBATRA)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ا رقم)13 

ز وة)اململكة)حي)املستشفى)-)46000 
امل ونة)املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
12831

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (19

املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:

عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)

(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.HASBATRA

منذش) (- (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
عواري

-)االشغال)ا ذامة)ق)أشغال)ا بناء.

عن1ان)املور)االجتماعي):)ا رقم)13 
ز وة)اململكة)حي)املستشفى)-)46000 

امل ونة)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

ا س5 )هضمي)خل5ل)حج5ب):)333 

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة.

 333 (: أحم ) اسباوطي) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

ا س5 )هضمي)ب يع)ا زمان):)334 

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() أحم ) اسباوطي) ا س5 )

الج ) بالد) حي) (37 ا ز وة) (03 ا رقم)

46000)اسفي)املغرب.

ا زمان) ب يع) هضمي) ا س5 )

عن1ا ه)ا()ا رقم)01)ا بوذة)01)تجزئة)

 46000 الج و 5) امل ونة) أب1زباع)

اسفي)املغرب.

حج5ب) خل5ل) هضمي) ا س5 )

ا فو5ه) شارع) هضمي) ف5ال) عن1ا ه)ا()

 46000 االمير) حي) جاح) ا هسك1ري)

اسفي)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

ا زمان) ب يع) هضمي) ا س5 )

عن1ا ه)ا()ا رقم)01)ا بوذة)01)تجزئة)

 46000 الج و 5) امل ونة) أب1زباع)

اسفي)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) بآسفي) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)-.
601I

cmtjc

 CONSUMABLE SUPPLIES« 
 FOR POS ATM AND

PRINTERS «CSPAP
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

cmtjc
 RUE AL WOROUD N°4
 CASABLANCA(،(20000،

casablanca maroc
 CONSUMABLE SUPPLIES« 

 FOR POS ATM AND PRINTERS
CSPAP»)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)67)ز وة)
عزيز)بالل،ا طابق)ا ثاني،)ا رقم)3،)
املذاريف)-)20330)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

401781
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2018 أبريل) (18
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
 CONSUMABLE SUPPLIES«
 FOR POS ATM AND PRINTERS

. «CSPAP
غرض)ا شركة)بإوجاز):)استيراد)ق)

تص ور
مستلزمات) قتجار5) قب5ع) شراء) (•
ققطع)غ5ار)أجهز5)ا كمب15تر)قأجهز5)

ا  فع)اإل كترق 5ة
قا تص ور) قا تس1يق) ا تجار5) (•
قاملنتجات) امل1اد) لجم5ع) قاالستيراد)
قامل1اد)على)اختالف)أ 1اعها)قمنشأها.
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تكن1 1ج5ا) مذ ات) ص5ا ة) (•
املذل1مات)قاالتصاالت

•)جم5ع)عمل5ات)تو وم)الخ مات)
املتذلوة) أ 1اعها) بكافة) األعمال) أق)

با تص ور)قاالستيراد.
أق) ا ت1ص5ل) عمل5ات) جم5ع) (•
أي) تمث5ل) أق) ا تجاري) ا 1س5ط)
منتج)أق)سلذة)مهما)كا ت)طب5ذتها)أق)

منشأها)أق)موص ها)؛
ا ذم1 ة) عمل5ات) جم5ع) (•
األعمال) قمو مي) قا سمسر5)

قا تمث5ل)بشكل)عام.
قامت5از) ق ول) قح5از5) إنشاء) (•
االختراع) براءات) جم5ع) قاستغالل)
ا تجارية) قا ذالمات) قا تراخ5ص)
في) قا  خ1ل) قا ذمل5ات) قالحصريات)

غرض)ا شركة)؛
•)مشاركة)ا شركة)،)بأي)قس5لة)،)
في)أي)شركات)أق)شركات)تم)إنشاؤها)
تك1ن) ق ) قا تي) إنشاؤها) سيتم) أق)
س5ما) قال) (، ا شركة) به ف) مرتبطة)
أق) ج و 5) شركات) إنشاء) طريق) عن)
أق) االكتتاب) أق) ا رعاوة) أق) املساهمة)
الحو1ق) أق) املا 5ة) األقراق) استرداد)
ا تحا ف) أق) أق)اال  ماج) االجتماع5ة)
أق)االتحاد)في)املشاركة)أق)غير)ع ك)أق)
مجم1عة)من)املصالح)االقتصادوة)أق)

إدار5)اإلوجارات.
•)جم5ع)ا ذمل5ات)املتذلوة)بشكل)
مباشر)أق)غير)مباشر)،)كل5ًا)أق)جزئ5ًا)،)
ب1اح 5)أق)أخرى)من)ا ذمل5ات)املشار)
إ يها)أعاله)،)بطريوة)تسهل)أق)تذزز)أق)

تط1ر)نشاط)ا شركة.
ما 5ة) ،)أي)عمل5ة) أعم) •)قبص1ر5)
أق) صناع5ة) أق) عوارية) أق) منو1 ة) أق)
تجارية)زراع5ة)تتذلق)بشكل)مباشر)أق)
غير)مباشر)باألنشطة)املذك1ر5)أعاله)

أق)وحتمل)أن)تذزز)تنم5ة)ا شركة.
67)ز وة) (: عن1ان)املور)االجتماعي)
(،3 ا رقم) ا ثاني،) بالل،ا طابق) عزيز)
ا ب5ضاء) ا  ار) (20330 (- املذاريف)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

400)حصة) (: ا س5 )خل5ل)ا 1راق)
بو5مة)100)درهم) لحصة).

(: ا سالمي) ا بشير) م1الي) ا س5 )
500)حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة)

.
100)حصة) (: ا س5 )هشام)زقيلق)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() ا 1راق) خل5ل) ا س5 )
صب15) عمار5) الخامس) محم ) شارع)
ا ذ15ن) (70000 ا حي)الحسني) (3 رقم)

املغرب.
ا سالمي) ا بشير) م1الي) ا س5 )
حي) (24 رقم) ع ن) ز وة) عن1ا ه)ا()
 70000 ا ثاني) ا شطر) رش5 ) م1الي)

ا ذ15ن)املغرب.
ا س5 )هشام)زقيلق)عن1ا ه)ا()حي)
ال ة)مريم)بل1ك)68)ا رقم)48 20670 

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 5)أسماء)مصطفى)عن1ا ه)ا()
ا كتاني)ا رقم)101)ا طابق)2 28800 

املحم وة)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 24 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

أبريل)2018)تحت)رقم)00664265.
602I

SUD INVEST CONSULTING

CARADOU
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

SUD INVEST CONSULTING
ز وة)ا وبطان)اريكي)اقامة)اوزيس)

 GUELIZ، 11(ا طابق)2)ا شوة)رقم
40000،(MARRAKECH(MAROC
CARADOU)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)االفاق)02 
رقم)261)سذاد5)مراكش)-)40170 

مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

125973
 19 في) مؤرخ) حر) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل)
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.CARADOU
مخبز5) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

حل1يات)قمثلجات.
عن1ان)املور)االجتماعي):)االفاق)02 
 40170 (- مراكش) سذاد5) (261 رقم)

مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )او1ب)ا بشري):)500)بو5مة)

100)درهم.
ا س5 )مل1د)ا بشري):)500)بو5مة)

100)درهم.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() ا بشري) او1ب) ا س5 )
ا شوة) (695 رقم) 1)حرف)ب) املسير5)

14 40140)مراكش)املغرب.
عن1ا ه)ا() ا بشري) مل1د) ا س5 )
مراكش) 261)سذاد5) رقم) (02 االفاق)

40170)مراكش)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() ا بشري) او1ب) ا س5 )
ا شوة) (695 رقم) 1)حرف)ب) املسير5)

14 40140)مراكش)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (31 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136298.
603I

cmtjc

 CONSUMABLE SUPPLIES«
 FOR POS ATM AND

PRINTERS «CSPAP
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

ت1س5ع)نشاط)ا شركة)

cmtjc
 RUE AL WOROUD N°4
 CASABLANCA(،(20000،

casablanca maroc
 CONSUMABLE SUPPLIES«

 FOR POS ATM AND PRINTERS
CSPAP»)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5
قعن1ان)مورها)االجتماعي)إقامة)

األ   س)2)املجم1عة)3،)عمار5)7،)
ا رقم)116)ب1سك1ر5)-)27182)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب.
ت1س5ع)نشاط)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.401781

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2021 شتنبر) (15 في) املؤرخ)
نشاط) إلى) ا تا 5ة) األنشطة) إضافة)

ا شركة)الحالي):
-) ول)ا بضائع
-) ول)الخزائن.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
 29 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

شتنبر)2021)تحت)رقم)794489.
604I

KAOUN

X PREFA
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تف1يت)حصص

KAOUN
 N°17 LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH(،(40000،
MARRAKECH MAROC

X PREFA)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)303 
ا طابق)3)املحام5 )4)مراكش)-)

40000)مراكش)املغرب.
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.97807

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تمت) (2022 ماي) (18 في) املؤرخ)
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املصادقة)على):
ب1شذ5ب) ()5( ا س5 ) تف1يت)
من) اجتماع5ة) حصة) (1.000 ا نامي)
ا س5 ) حصة) فائ 5) (1.000 أصل)
ماي) (18 بتاريخ) الجن ي) الحسين) ()5(

.2022
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
ماي) (30 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136228.
605I

ادك1)ك1نس5ل

ALAOULAYANE VOYAGES
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

ادك1)ك1نس5ل
 4ème(ETG(N°48،(AVENUE

 TADDART, RÉSIDENCE
 LUXORIA(A،(Casablanca(،
20420،)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
 ALAOULAYANE VOYAGES
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)إقامة)
أشرف)رقم)ح)م)2)حي)اال ار5)عين)

ا شق)-)20560)ا  ارا ب5ضاء)
املغرب.

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.419383
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تذ5ين) تم) (2022 ماي) (16 في) املؤرخ)
مسير)ج و ) لشركة)ا س5 )5()ف1زي)

عب ا نذ5م)كمسير)قح5 
تبذا) وب1ل)استوا ة)املسير.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 30 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825706.
606I

FIBEN

RANDO QUAD MAROC
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
حل)شركة

FIBEN
 BD Riad FB 14 Hay El Massira

 Etg 01 Appt 01 Mohammedia
 ،(28830،(MOHAMMEDIA

MAROC
RANDO QUAD MAROC)شركة)

عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 )في)ط1ر)ا تصف5ة(

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)177 
ا رياض)2)شارع)فلسطين)ا ذا 5ة)

املحم وة)-)28830)املحم وة)املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.16451

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تورر)حل) (2019 30)دجنبر) في) املؤرخ)
عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)
 RANDO QUAD ا 1ح5 ) ا شريك)
 100.000 رأسما ها) مبلغ) (MAROC
 177 درهم)قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)
ا ذا 5ة) فلسطين) شارع) (2 ا رياض)
28830)املحم وة)املغرب) (- املحم وة)

 ت5جة)ل):)اوواف)ا نشاط.
 177 ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
ا ذا 5ة) فلسطين) شارع) (2 ا رياض)
املحم وة)-)28820)املحم وة)املغرب.)

ق)عين:
ا س5 )5()ا 1ر)عض5م)ق)عن1ا ه)ا()
 23 (، ا ذا 5ة) ()28820( املحم وة)
املغرب) املحم وة) (28820 املنار)

كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة)
فلسطين) شارع) (2 ا رياض) (177  :

ا ذا 5ة)املحم وة
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
االبت ائ5ة)باملحم وة)بتاريخ)04)وناور)

2021)تحت)رقم)1452.
607I

مكتب)املحاسبة

KHEMISSET PLANTATION
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
حل)شركة

مكتب)املحاسبة

16)ز وة)سال)ا سذاد5)2)،)15000،)
الخميسات)املغرب

 KHEMISSET PLANTATION
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 )في)ط1ر)ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)دقار)أوت)
لحسن)أقح ق)أوت)سل5مان)مجمع)
ا طلبة)-)15000)الخميسات)املغرب.

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.28899
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
حل) تورر) (2022 ماي) (11 في) املؤرخ)
عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)
 KHEMISSET ا 1ح5 ) ا شريك)
رأسما ها) مبلغ) (PLANTATION
مورها) قعن1ان) درهم) (100.000
أقح ق) لحسن) أوت) دقار) اإلجتماعي)
أوت)سل5مان)مجمع)ا طلبة)-)15000 
األزمة) (: ل) املغرب) ت5جة) الخميسات)

االقتصادوة.
ق)ح د)مور)ا تصف5ة)ب)دقار)أوت)
مجمع) سل5مان) أوت) أقح ق) لحسن)
ا طلبة)-)15000)الخميسات)املغرب.)

ق)عين:
ق) ب1ت1  وت) محم ) ا س5 )5()
أوت) أقح ق) لحسن) أوت) عن1ا ه)ا()
املغرب) الخميسات) (15000 سل5مان)

كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة:
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 31 بتاريخ) بالخميسات) االبت ائ5ة)

ماي)2022)تحت)رقم)251.
608I

 CENTRE DE FORMATION CONSEIL ET

JURIDIQUE DU SUD

 MC MEDIA -
COMMUNAUTE

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
تأسيس)شركة

 CENTRE DE FORMATION
 CONSEIL ET JURIDIQUE DU

SUD
 SIDI(BIBI(CENTRE(،(87274،(SIDI

BIBI MAROC
 MC MEDIA - COMMUNAUTE

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)عمار5)57 
رقم)1)مكرر)طابق)االر�سي)اقامة)

تاف1كت)الجهادوة)-)86360)ا زكان)
املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
26003

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 فبراور) (08
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 MC (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.MEDIA - COMMUNAUTE
مواق ة) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

صحاف5ة)ق)تكن1 1ج5ا)االعالم.
عمار5) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
1)مكرر)طابق)االر�سي)اقامة) 57)رقم)
ا زكان) (86360 (- الجهادوة) تاف1كت)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
محف1ظ) بنصالح) اوت) ا س5 )
الجهادوة) تاف1كت) اقامة) عن1ا ه)ا()

86360)ا زكان)املغرب.
عن1ا ه)ا() خ قج) هن1ش) ا س5 5)
 83000 تارقدا ت) تسغل5ت) دقار)

تارقدا ت)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
محف1ظ) بنصالح) اوت) ا س5 )
الجهادوة) تاف1كت) اقامة) عن1ا ه)ا()

86360)ا زكان)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
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أبريل) (22 بتاريخ) با زكان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)801.

609I

IDRISSIDES INVEST CONSEIL

SCENTANDSENSE
إعالن)متذ د)ا ورارات

IDRISSIDES INVEST CONSEIL

62)تجزئة)ا ضاقي)1)-)املحام5 )

-)مراكش)مراكش،)40000،)

MARRAKECH MAROC

SCENTANDSENSE)»شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 «

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)رقم)15 

درب)الج و )حي)ضب�سي)مراكش)-)

40000)مراكش)املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.117005

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)27)أبريل)2022

تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)

قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

ت1س5ع)نشاط)ا شركة)باضافة)تس5ير)

ق)استغالل)دقر)ا ض5افة)ق)ا رياضات)

دوك1رات) ق) اغراض) ا تاج) نشاط) الى)

ا تزوين)ا  اخلي) لمحالت

قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

اتخادا ذالمة)ا تجارية«)دار)االبتكار«)

 تم5يز)ا شركة

قرار)رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

تح5ين)ا و1ا ين)االساس5ة

قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)

بن )رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

اق) املغرب) داخل) ا شركة) ه ف)

خارجه)ه1)استغالل)دقر)ا ض5افة)ق)

ا رياضات)ق)ا تاج)اغراض)ق)دوك1رات)

ا تزوين)ا  اخلي) لمحالت

بن )رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

سنتا  سانس) هي) ا شركة) تسم5ة)

دار) هي«) ا تجارية) لشركة) ا ذالمة)

االبتكار«.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136243.
610I

AMJAD ANOUAR

JIMARWA TRAVAUX
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
رفع)رأسمال)ا شركة

AMJAD ANOUAR
 HAY ESSALAM BLOC 10 N°

 APPT(05(،(14200،(SIDI 84-83
SLIMANE MAROC

JIMARWA TRAVAUX)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)أك ال)
رقم)34 - 14200)س5 ي)سل5مان)

املغرب.
رفع)رأسمال)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.1779

ا شريك) قرار) بموت�سى)
 2022 ماي) (26 في) املؤرخ) ا 1ح5 )
بمبلغ) ا شركة) رأسمال) رفع) تم)
من) أي) درهم«) (500.300« ق ره)
»1.500.000)درهم«)إلى)»2.000.300 
مواصة) إجراء) (: طريق) عن) درهم«)
ق) املو ار) املح د5) ا شركة) دو1ن) مع)

املستحوة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
االبت ائ5ة)بس5 ي)سل5مان)بتاريخ)31 

ماي)2022)تحت)رقم)112.
611I

Gescompte

 STE: TOUIMI GLOBAL
GOODS

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

Gescompte
 bd Zerktouni 9 me étage 265

 n°92(casablanca(،(20050،
Casablanca Maroc

 STE: TOUIMI GLOBAL GOODS
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)46،)

شارع)ا زرقط1ني)ا طابق)3)رقم)6 - 
20050)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
544209

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (11
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 STE: (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.TOUIMI GLOBAL GOODS
مست1رد) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

بالجملة.
عن1ان)املور)االجتماعي):)46،)شارع)
ا زرقط1ني)ا طابق)3)رقم)6 - 20050 

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

100.000,00)درهم،)موسم)كا تالي:
ا ت1يمي) جل1ن) بن) مه ي) ا س5 )
 100 بو5مة) حصة) (100.000,00  :

درهم) لحصة).
(: ا ت1يمي) بن)جل1ن) مه ي) ا س5 )

1.000)بو5مة)100)درهم.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا ت1يمي) جل1ن) بن) مه ي) ا س5 )
 48 رقم) زي قن) ابن) شارع) عن1ا ه)ا()

20050)اص5لة)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا ت1يمي) جل1ن) بن) مه ي) ا س5 )
 48 رقم) زي قن) ابن) شارع) عن1ا ه)ا()

20050)اص5لة)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 25 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825078.

612I

CABINET ELKHALFI

« BEMI PLANCHER«
إعالن)متذ د)ا ورارات

CABINET ELKHALFI
 N(2(LOT(AMMAR(Sidi(bennour،

24350،(Sidi(bennour(Maroc
»BEMI PLANCHER)«)»شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 «
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)با طريق)

رقم)7))طريق)مراكش()دقار)ا زقاقر5)
ا ذطاطر5)24350)س5 ي)بن1ر)

املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.1763

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
اتخاع) تم) (2022 فبراور) (14 في) املؤرخ)

ا ورارات)ا تا 5ة:)
قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
االستثنائي) ا ذام) الجمع) بموت�سى)
تورر)حل) فبراور2022،) (14 في) املؤرخ)
عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)
 BEMI« تسم5تها) ا 1ح5 ) ا شريك)
 100000 رأسما ها) (» (PLANCHER
(: االجتماعي) مورها) قعن1ان) درهم)
با طريق)رقم)7))طريق)مراكش()دقار)
س5 ي) (24350 ا ذطاطر5) ا زقاقر5)
مصطفى) بنكيران) قعين) املغرب) بن1ر)
الخل5ل) ز وة) (47 بتجزئة) عن1ا ه)
املغرب) (30040 فاس) (2 ا فرح) حي)
الجمذ5ة) انذواد) تم) قق ) كمصفي.)
 2022 ماي) (23 بتاريخ) الختام5ة)
با طريق)رقم)7))طريق)مراكش()دقار)
س5 ي) (24350 ا ذطاطر5) ا زقاقر5)

بن1ر)املغرب
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
على) ونص) ا ذي) (:29 رقم) بن )

ماولي:)حل)قتصف5ة)ا شركة
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باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 31 بتاريخ) بن1ر) بس5 ي) االبت ائ5ة)

ماي)2022)تحت)رقم)102.
613I

BOUCHAHMA HICHAM

platba
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
حل)شركة

BOUCHAHMA HICHAM
 LOT AZZOUZIA IMM 1281

 APT 7 LOT AZZOUZIA
 IMM(1281(APT(7،(40000،

MARRAKECH maroc
platba)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )في)
ط1ر)ا تصف5ة(

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ز وة)
ا صن1بر)طابق)4)رقم)12)ا  ار)

ا ب5ضاء)-)20000)مراكش)املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.375785

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تورر) (2021 غشت) (12 في) املؤرخ)
مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة) حل)
مبلغ) (platba ا 1ح5 ) ا شريك) عات)
قعن1ان) درهم) (100.000 رأسما ها)
مورها)اإلجتماعي)ز وة)ا صن1بر)طابق)
 20000 (- ا ب5ضاء) ا  ار) (12 رقم) (4
ت1قف) (: ل) املغرب) ت5جة) مراكش)

االشغال)بسبب)غ5اب)ا صفوات.
ز وة) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
ا  ار) (12 رقم) (4 طابق) ا صن1بر)
ا ب5ضاء) ا  ار) (20000 (- ا ب5ضاء)

املغرب.)
ق)عين:

ق) خزي1ي) اسماع5ل) ا س5 )5()
 718 املساررقم) تجزئة) عن1ا ه)ا()
40150)مراكش)املغرب) طريق)اسفي)

كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة)

:)ز وة)ا صن1بر)طابق)4)رقم)12)ا  ار)
ا ب5ضاء

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 16 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

 1 بر)2021)تحت)رقم)39570.
614I

RAHHALI CONSEIL

SERDIMAR
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
رفع)رأسمال)ا شركة

RAHHALI CONSEIL
 lot al azzouzia marrakech 1482

،(40000،(Marrakech(Maroc
SERDIMAR)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)4 

املنطوة)ا صناع5ة،)دقار)اوت)أقعزق،)
اوت)ت1مرت،)حرب5ل،)مراكش)-)

40000)مراكش)املغرب.
رفع)رأسمال)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.40259

ا ذام) الجمع) بموت�سى)
ماي) (12 في) املؤرخ) اإلستثنائي)
ا شركة) رأسمال) رفع) تم) (2022
درهم«) (5.000.000« ق ره) بمبلغ)
إلى) درهم«) (10.000.000« من) أي)
(: طريق) عن) درهم«) (15.000.000«
عالقات) أق) أرباح) أق) احت5اطي) إدماج)

إص ار)في)رأس)املال.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136241.
615I

ف5كام5 

 STE MORAYOUS TARNS
SARL AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

حل)شركة

ف5كام5 
3،)شارع)ا 1ح 5)ا طابق)األقل)رقم)1 

،)93000،)تط1ان)املغرب

 STE MORAYOUS TARNS SARL
AU)شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)

عات)ا شريك)ا 1ح5 )في)ط1ر)
ا تصف5ة(

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)قاد)
تانس5فت)ز وة)2)رقم)01)ط1يبلة)-)

93000)تط1ان)املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.28193

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
حل) تورر) (2022 أبريل) (13 في) املؤرخ)
عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)
 STE MORAYOUS ا شريك)ا 1ح5 )
رأسما ها) مبلغ) (TARNS SARL AU
مورها) قعن1ان) درهم) (100.000
ز وة) تانس5فت) قاد) شارع) اإلجتماعي)
تط1ان) (93000 (- ط1يبلة) (01 رقم) (2

املغرب) ت5جة)ل):)انذ ام)ا نشاط.
ق)ح د)مور)ا تصف5ة)ب)شارع)قاد)
(- ط1يبلة) (01 رقم) (2 ز وة) تانس5فت)

93000)تط1ان)املغرب).)
ق)عين:

ا س5 )5()ا 1ر)املرابط)ق)عن1ا ه)ا()
شارع)ج5ل)ب1غافر)ز وة)ا شجر)رقم)
املغرب) تط1ان) (93000 تط1ان) (22

كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (11 بتاريخ) بتط1ان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1172.
616I

cabinet comptable aziz

ENTREGIE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
ت1س5ع)نشاط)ا شركة)

cabinet comptable aziz
2)ز وة)4)ا ذه )الج و )ابن)امس5ك)

،)20450،)ا  ارا ب5ضاء)املغرب
ENTREGIE)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)االجتماعي)إقامة)
الك1ر يش)ز وة)ركراكة)عمار5)2 
شوة)1 - 20040)ا  ارا ب5ضاء)

املغرب.
ت1س5ع)نشاط)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.531109

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
املؤرخ)في)13)ماي)2022)تمت)إضافة)
ا شركة) نشاط) إلى) ا تا 5ة) األنشطة)

الحالي):
أعمال)مختلفة.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
 31 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)18606.
617I

fiding(sarl

AUTO ECOLE SYRAJ اوطو 
ايكول سيراج

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
تأسيس)شركة

fiding(sarl
 IMM 25 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER(MEKNES(،(50000،
MEKNES MAROC

AUTO ECOLE SYRAJ)اقط1)اوك1ل)
سيراج)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)عمار5)75 
مرجان)2)ا طابق)ا سفلي,ا شوة)1 - 

50000)مكناس)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

56225
 03 في) مؤرخ) حر) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2021 دجنبر)
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 AUTO(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

ECOLE SYRAJ)اقط1)اوك1ل)سيراج.
م رسة) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
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تذل5م)ا س5اقة.
عن1ان)املور)االجتماعي):)عمار5)75 
 -  1 2)ا طابق)ا سفلي,ا شوة) مرجان)

50000)مكناس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 500 (: سذ5 ) ا شهاوبي) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
حصة) (500 (: طريق) تزلي) ا س5 )

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا شهاوبي)سذ5 )عن1ا ه)ا() ا س5 )
6)ا)شوة)16)ا طابق)4)رياض)ا زيت1ن)

50000)مكناس)املغرب.
 121 تزلي)طريق)عن1ا ه)ا() ا س5 )
تجزئة)سلمى)كام5ل5ا)ا شوة)4 50000 

مكناس)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا شهاوبي)سذ5 )عن1ا ه)ا() ا س5 )
6)ا)شوة)16)ا طابق)4)رياض)ا زيت1ن)

50000)مكناس)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (24 بتاريخ) بمكناس) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)1904.
618I

cabinet comptable aziz

MAALIMMO
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

cabinet comptable aziz
2)ز وة)4)ا ذه )الج و )ابن)امس5ك)

،)20450،)ا  ارا ب5ضاء)املغرب
MAALIMMO)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)3 

ز وة)شرارد5)ب1رك1ن)-)20040 
ا  ارا ب5ضاء)املغرب.

تف1يت)حصص
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.414947
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)

تمت) (2022 ماي) (26 في) املؤرخ)
املصادقة)على):

ا ناجي) محم ) ()5( ا س5 ) تف1يت)
50)حصة)اجتماع5ة)من)أصل)1.000 
سذ5 ) ()5( ا س5 ) حصة) فائ 5)

 ون5تي)بتاريخ)26)ماي)2022.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
 31 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)18667.
619I

CCFCHADI

LA GRANDE TASSE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

ت1س5ع)نشاط)ا شركة)

CCFCHADI
27)شارع)عب )هللا)بن)واسين)ا رقم)

1)ا طابق)1)،)20310،)ا  ارا ب5ضاء)
املغرب

LA GRANDE TASSE)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)االجتماعي)زاقية)
شارع)محم )الخامس)ق)ز وة)ابن)

املذتز)بلف ور)-)20100)ا  ارا ب5ضاء)
املغرب.

ت1س5ع)نشاط)ا شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.438809
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
املؤرخ)في)10)ماي)2022)تمت)إضافة)
ا شركة) نشاط) إلى) ا تا 5ة) األنشطة)

الحالي):
تح1يل)األم1ال)محل5ا)ق)دق 5ا.

خ مات)ما 5ة
دفع)ا ضرائب.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
 31 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825538.
620I

IMP SAHARA

FRILAY
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تف1يت)حصص

IMP SAHARA

حي)م1الي)رش5 )بل1ك)14)رقم)1 
مكرر)ا ذ15ن،)70000،)ا ذ15ن)

املغرب
FRILAY)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ا حي)

الحسني)شارغ)االمير)م1الي)عب هللا)
ساحة)الحرية)عمار5)01)رقم)03 

70000)ا ذ15ن)املغرب.
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.28363

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2022 أبريل) (29 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
فريسن) احم ) ()5( ا س5 ) تف1يت)
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (1.000
()5( ا س5 ) حصة) فائ 5) (10.000

م1راد)ا ذلمي)بتاريخ)29)أبريل)2022.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
ماي) (31 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1555/2022.
621I

EURODEFI

ID TRADE PACK
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13،(20360،(CASABLANCA
MAROC

ID TRADE PACK)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)3)ز وة)
ابن)كثير)ا طابق)1)شوة)1)مذاريف)-)

20360)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

544563
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 و1 15) (01
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 ID (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.TRADE PACK
تس1يق) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

جم5ع)أ 1اع)ا تذبئة)قا تغل5ف.
ز وة) (3 (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ابن)كثير)ا طابق)1)شوة)1)مذاريف)-)

20360)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
خم1ح) اوت) ابراه5م) ا س5 )
اقامة) ك1ميس) شارع) (05 عن1ا ه)ا()
فرنسا) رقشن) رقمن59790) ج5ل)

1235)رقشن)فرنسا.
م1جليس) اال ه) عب ) ا س5 )
 1 3)ز وة)ابن)كثير)ا طابق) عن1ا ه)ا()
شوة)3)مذاريف)2000)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
خم1ح) اوت) ابراه5م) ا س5 )
اقامة) ك1ميس) شارع) (05 عن1ا ه)ا()
فرنسا) رقشن) رقمن59790) ج5ل)

1235)رقشن)فرنسا
م1جليس) اال ه) عب ) ا س5 )
 1 3)ز وة)ابن)كثير)ا طابق) عن1ا ه)ا()
شوة)3)مذاريف)2000)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 27 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825570.
622I

AL ISTICHARYA CONSULTING

 ALQIMMA ASSUREUR
CONSEIL

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

AL ISTICHARYA CONSULTING
 BLOC 7 LOTIS 3 MARS N°48 21

 1ER(ETAGE(BENI(MELLAL(،
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23500،(BENI(MELLAL(MAROC
 ALQIMMA ASSUREUR

CONSEIL)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)
ا ن1ر)2)الجزء)االقل)رقم)122بني)
مالل)-)23500)بني)مالل)املغرب.
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.10521
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تح1يل) تم) (2022 أبريل) (06 في) املؤرخ)
من) الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)
رقم) االقل) الجزء) (2 ا ن1ر) »تجزئة)
مالل) بني) (23500 (- مالل) 122بني)
 1 رقم) ا سل1ى) »عمار5) إلى) املغرب«)
.رقم)2)شارع)محم )الخامس)تابريكت)

سال)-)11000)سال)املغرب«.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (16 بتاريخ) مالل) ببني) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)458.
623I

دو1ان)م1ثق)األستاع)علي)ا راقي

COLAS SERVICES MAROC
إعالن)متذ د)ا ورارات

دو1ان)م1ثق)األستاع)علي)ا راقي
264،)شارع)ا 1ازيس،)إقامة)

ا نرجس،)ا طابق)االقل،)رقم)4،)
ا  ار)ا ب5ضاء،)املغرب)،)20250،)

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
 COLAS SERVICES MAROC

»شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5«
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)18)تجزئة)

 ك1 ين)2)ا  را ب5ضاء)املغرب)-)
20520)ا  را ب5ضاء)املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.26703
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
اتخاع) تم) (2017 شتنبر) (05 في) املؤرخ)

ا ورارات)ا تا 5ة:)
ا شركة:) تسم5ة) تغير) رقم) قرار)
تسم5ة) تغير) ماولي:) على) ونص) ا ذي)
 COLAS MAROC من) ا شركة)
 COLAS AFRIQUE الى) (SERVICES

SERVICES
ا شركة:) رأسمال) رفع) رقم) قرار)
رأسمال) رفع) ماولي:) على) ونص) ا ذي)
ق) درهم) (50.000 بمبلغ) ا شركة)
الى) درهم) (250.000 من) با تالي) 5مر)

300.000)درهم
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
 COLAS من) ا شركة) تسم5ة) تغير)
 COLAS الى) (MAROC SERVICES

AFRIQUE SERVICES
بن )رقم)7:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
 50.000 بمبلغ) ا شركة) رأسمال) رفع)
 250.000 من) با تالي) 5مر) ق) درهم)

درهم)الى)300.000)درهم
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 08 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

 1 بر)2017)تحت)رقم)648715.
624I

TARIK BOUABDELLAOUI

 STE RAHMANI
EZZAIMIMPORT EXPORT
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قفل)ا تصف5ة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay(angad(rue(c18(n41(lazaret(،

60000،(Oujda(Maroc
 STE RAHMANI

EZZAIMIMPORT EXPORT)شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي):)30)ام)
ا رب5ع)2)اريس)223)قج 5)-)60000 

قج 5)املغرب.
قفل)ا تصف5ة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
.34429

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 مارس) (17 في) املؤرخ)
 STE RAHMANI EZZAIMIMPORT
املسؤق 5ة) عات) شركة) (EXPORT
 100.000 رأسما ها) مبلغ) املح قد5)
درهم)قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)30)ام)
 60000 (- 223)قج 5) اريس) (2 ا رب5ع)
تحو5ق) املغرب) ت5جة) ذ م) قج 5)

ا ه ف)االجتماعي) لشركة.

ق)عين:

ق) ا زع5م) ا وادر) عب ) ا س5 )5()

 60000 اسبا 5ا) طارك1 ا) عن1ا ه)ا()

طارك1 ا)اسبا 5ا)كمصفي))5() لشركة.

ق)ق )تم)انذواد)الجمذ5ة)الختام5ة)

ام) (30 قفي) (2022 مارس) (17 بتاريخ)

 60000 (- 223)قج 5) اريس) (2 ا رب5ع)

قج 5)املغرب.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ا تجارية)ب1ج 5)بتاريخ)30)ماي)2022 

تحت)رقم)762.

625I

TAX MOROCCO CONSULTING

AGILETECH
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

TAX MOROCCO CONSULTING

 BD ABDELMOUMEN IMM

 PASTEUR BUILD 3eme ETG

 N°3(PLACE(PASTEUR(،(20360،

CASABLANCA MAOC

AGILETECH)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)239 

املنطوة)ا صناع5ة)جن1ب)غرب)

املحم وة)-)28810)املحم وة)املغرب.

تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.543443

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)

2022)تم)تح1يل) 11)مارس) في) املؤرخ)

من) الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)

جن1ب) ا صناع5ة) املنطوة) (239«

املحم وة) (28810 (- املحم وة) غرب)

ا طابق) ممر) 15ن) (13« إلى) املغرب«)

ا سفلي)حي)الرم5طاج)ا  ار)ا ب5ضاء)-)

20600)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب«.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

 18 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)824380.

626I

ADVOLIS

DES TRAVAUX QUALIFIES
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

ADVOLIS
 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME(ETAGE(OUJDA،
60000،(oujda(MAROC

DES TRAVAUX QUALIFIES)شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ز وة)
ا 1ئام)حي)ا 1ح 5)رقم)16 - 60000 

قج 5)املغرب.
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.24825
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
2022)تم)تح1يل) 28)مارس) في) املؤرخ)
من) الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)
 -  16 رقم) ا 1ح 5) حي) ا 1ئام) »ز وة)
»اقامة) إلى) املغرب«) قج 5) (60000
 60000  -  3 رقم) (229 عمار5) ا نصر)

قج 5)املغرب«.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)ب1ج 5)بتاريخ)26)ماي)2022 

تحت)رقم)741.
627I

دو1ان)الخ مات

STE PARA DE LA VILLE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
حل)شركة

دو1ان)الخ مات
شارع)محم )الخامس)رقم)94)س5 ي)

قاسم)،)16000،)س5 ي)قاسم)
املغرب

STE PARA DE LA VILLE)شركة)
عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 )في)ط1ر)ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)

98)مكرر)شارع)محم )5 - 16000 
س5 ي)قاسم)املغرب.

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.26463
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بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 أبريل) (22 في) املؤرخ)
عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)
 STE PARA DE LA ا 1ح5 ) ا شريك)
VILLE)مبلغ)رأسما ها)100.000)درهم)
 98 رقم) اإلجتماعي) مورها) قعن1ان)
مكرر)شارع)محم )5 - 16000)س5 ي)

قاسم)املغرب) ت5جة)ل):)االفالس.
 98 ا تصف5ة)ب)رقم) ق)ح د)مور)
مكرر)شارع)محم )5 - 16000)س5 ي)

قاسم)املغرب.)
ق)عين:

ق) مكاقي) ف قى) ا س5 )5()
رقم) عمار5) (5 محم ) شارع) عن1ا ه)ا()
قاسم) س5 ي) (16000  1 ا شوة) (78

املغرب)كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة)

:)رقم)98)مكرر)شارع)محم )5 
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 10 بتاريخ) قاسم) بس5 ي) االبت ائ5ة)

ماي)2022)تحت)رقم)234.
628I

محم امل5م1ني

CLUB INTER TRANS
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

محم امل5م1ني
53)حي)شه5 )مذطي)ا غزقاني)

ا زاقدوة)طنجة)،)90000،)طنجة)
املغرب

CLUB INTER TRANS)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)18)ز وة)8 
تجزئة)ا نصر)طنجة)-)90000)طنجة)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
127335

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)

ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (25
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 CLUB(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

.INTER TRANS
ا نول) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا طرقي) لبضائع.
عن1ان)املور)االجتماعي):)18)ز وة)8 
تجزئة)ا نصر)طنجة)-)90000)طنجة)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: ا هاللي) و1نس) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() ا هاللي) و1نس) ا س5 )
م1 تروال) (20 رقم) شوة) طريق) فال)
QC H4L3A1)كن ا)66023)م1 تروال)

كن ا.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() ا هاللي) و1نس) ا س5 )
م1 تروال) (20 رقم) شوة) طريق) فال)
QC H4L3A1)كن ا)66023)م1 تروال)

كن ا
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (18 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)4364.
629I

MERL CONSULTING GROUPE

SOCIETE FARITEL SARL
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

MERL CONSULTING GROUPE
 7BIS RUE ZAGORA 2EME
 ETAGE APPT N 6 RABAT

 HASSAN(،(10020،(RABAT

MAROC
SOCIETE FARITEL SARL)شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شوة)رقم)
24)عمار5)2)تجزئة) جاح)3)طريق)
مه وة) ذ5او 5)سال)11100)سال)

املغرب)
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

35955
في) مؤرخ) م1ثق) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 مارس) (10
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

. SOCIETE FARITEL SARL
غرض)ا شركة)بإوجاز):)-1)املواقل)
أعمال) (2- املختلفة) ا بناء) ألعمال)
قأسالك) امل  5ة) قا هن سة) ا تل5ف1ن)

ا كمب15تر)قا كهرباء)ا ذامة.
عن1ان)املور)االجتماعي):)شوة)رقم)
طريق) (3 تجزئة) جاح) (2 عمار5) (24
سال) (11100 سال) مه وة) ذ5او 5)

املغرب).
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )حسن)فري ي):)500)حصة)

بو5مة)50.000)درهم) لحصة).
ا س5 )شرف)فري ي):)500)حصة)

بو5مة)50.000)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() فري ي) حسن) ا س5 )
سال) (11110 اسماع5ل) م1الي) حي)

املغرب).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() فري ي) شرف) ا س5 )

 ذ5او 5)11110)سال)املغرب)

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
االبت ائ5ة)بسال)بتاريخ)16)ماي)2022 

تحت)رقم)38868.
630I

AVENZ

أفنز
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
رفع)رأسمال)ا شركة

AVENZ
46)تجزئة)األمل)برش5 )،)20000،)

casablanca maroc
أفنز)شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)

عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)46)تجزئة)

األمل)-)26100)برش5 )املغرب.
رفع)رأسمال)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.7029

ا ذام) الجمع) بموت�سى)
ماي) (10 في) املؤرخ) اإلستثنائي)
ا شركة) رأسمال) رفع) تم) (2022
درهم«) (7.000.000« ق ره) بمبلغ)
إلى) درهم«) (3.100.000« من) أي)
طريق) عن) درهم«) (10.100.000«
ا شركة) دو1ن) مع) مواصة) إجراء) (:

املح د5)املو ار)ق)املستحوة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (20 بتاريخ) ببرش5 ) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)502.
631I

fiduciairehakimi

كاد�سي تراسبور
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

fiduciairehakimi
84.شارع)محم )الخامس)عمار5)
قي�سي)رقم)6)،)60000،)قج 5)

املغرب
كاد�سي)تراسب1ر)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)

مصطفى)كمال)رقم)30 - 60000 
قج 5)املغرب
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تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
39409

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 وناور) (12
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها):)كاد�سي)

تراسب1ر.
:) ول) بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا بضائع) لغير-)إستيراد)ق)تص ور.
شارع) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 60000  -  30 رقم) كمال) مصطفى)

قج 5)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: م1�سى) كاد�سي) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() م1�سى) كاد�سي) ا س5 )
شارع)مصطفى)كمال)رقم)30 60000 

قج 5)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() م1�سى) كاد�سي) ا س5 )
شارع)مصطفى)كمال)رقم)30 60000 

قج 5)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)ب1ج 5)بتاريخ)24)ماي)2022 

تحت)رقم)1590.
632I

FIDUCIARE ECF

KHOUADRI PROMO
إعالن)متذ د)ا ورارات

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 146

 RIFII(BEN(JDIA(،(20120،
CASABLANCA MAROC

KHOUADRI PROMO)»شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 «
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)حي)
ا تو م)مجم1عة)2-17)ا طابق)
ا ثاني)-)20450)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.303549

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
املؤرخ)في)21)ماي)2022

تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)
على) ونص) ا ذي) (:1 رقم) قرار)
1000حصة) ب5ع) على) امل1افوة) ماولي:)
ب1عب5 ) عرسة) اجتماع5ة) لس5 )

 صالح)ا س5 5)خ1ادري)جم5لة)
على) ونص) ا ذي) (:2 رقم) قرار)
ماولي:)استوا ة)ا س5 )عرسة)ب1عب5 )
ا س5 5) تذ5ين) ا شركة.ق) تس5ير) من)
منفرًدا) مس5يرا) جم5لة) خ1ادري)

 لشركة.
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)7:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
تم)تح و )رأس)املال)بمبلغ)مائة)أ ف)
إلى) موسًما) (، درهم) (100،000.00
بمائة) اجتماع5ة) حصة) (1000 أ ف)
من) مرقمة) (، درهم) لحصة) ()100(
ا س5 5) وملكها:) ا تي) (1000 إلى) (1
خ1ادري)جم5لة)............)1000)حضة)

اجتماع5ة
على) ونص) ا ذي) (:15 رقم) بن )
خ1ادري) ا س5 5) تذ5ين) تم) ماولي:)
غير) قح5 5) فتر5) كمس5ير5) جم5لة)
مح قد5)،)قا تي)تذلن)صراحة)قب1 ها)

 ل1ظائف)املذك1ر5
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 01 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15)2022)تحت)رقم)826057.
633I

universal gestion

S&S GLAMOUR
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

universal gestion
اقامة)ابن)عط5ة)ا طابق)ا ثاني)رقم)
7)جليز)مراكش)،)40000،)مراكش)

املغرب
S&S GLAMOUR)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)محل)
رقم)3)إقامة)أكاس5اس)II)عمار5)11 
مراكش)-)40000)مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
125655

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (07
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 S&S (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.GLAMOUR
-1ب5ع) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
با توس5ط) الجاهز5) املالبس)
-3تو وم) تص ور) ق) -2إستيراد)

خ مات)ق)تنظ5م)مذارض.
محل) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 11 عمار5) (II أكاس5اس) إقامة) (3 رقم)

مراكش)-)40000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: جناح) سك5نة) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() جناح) سك5نة) ا س5 5)
مراكش) ا وصبة) باي�سي) درب) (4 رقم)

40000)مراكش)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

عن1ا ه)ا() جناح) سك5نة) ا س5 5)
مراكش) ا وصبة) باي�سي) درب) (4 رقم)

40000)مراكش)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (20 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)135937.
634I

FIDUCIARE ECF

TITAN II CONSTRUCTION
إعالن)متذ د)ا ورارات

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 146

 RIFII(BEN(JDIA(،(20120،
CASABLANCA MAROC

 TITAN II CONSTRUCTION
»شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5«

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)حي)سذاد)
2)ز وة)35)رقم)6)حي)افريو5ا)-)
20430)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.360385
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)23)ماي)2022
تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)

قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
حصة) (250 تف1يت) على) امل1افوة)
ب1عب5 ) اجتماع5ة) لس5 عرصة)

 صالح)ا س5 ) 1بير)عب املج5 .)
قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
من) ب1عب5 ) عرسة) ا س5 ) استوا ة)
ا س5 ) 1بير) تذ5ين) ا شركة.ق) تس5ير)

عب )املج5 )مس5يرا)مساع ,
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)6:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
تم)املساهمة)با نو ) هذه)ا شركة)من)
ا ص5احي) ا رزاق) عب ) ا س5 ) خالل:)
درهم) أ ف) قعشرين) خمسة) بمبلغ)
…… 25،000.00)درهم.ق)ا س5 ) 1بير)
قسبذين) خمسة) بمبلغ) املج5 ) عب )

أ ف)درهم)...)...)75،000.00)درهم
على) ونص) ا ذي) (:15 رقم) بن )
ا رزاق) عب ) ا س5 ) تذ5ين) تم) ماولي:)
املج5 ) عب ) قا س5 ) 1بير) ا ص5احي)
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غير) مشاركين) فتر5) كمس5يرون)
بوب1 هما) (

ً
صراحة قيوران) (، مح قد5)

 ل1ظائف)املذك1ر5
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 01 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15)2022)تحت)رقم)826058.
635I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

ARD UNIFERT MAROC
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR(،(80000،
AGADIR MAROC

ARD UNIFERT MAROC)شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)743 
حي)ا صناعي)اوت)مل1ل)ا زكان)-)اوت)

مل1ل)ا زكان)86150)املغرب.
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.14361

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2022 ماي) (04 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
إ فيرت) د) ر) أ) ()5( ا س5 ) تف1يت)
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (1 سال)
()5( ا س5 ) حصة) فائ 5) (16.958
مذاع)و1سف)حسن)م1�سى)بتاريخ)04 

ماي)2022.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
ماي) (31 بتاريخ) با زكان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1028.
636I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

ARD UNIFERT MAROC
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune
 TIKIOUINE(AGADIR(،(80000،

AGADIR MAROC
ARD UNIFERT MAROC)شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)743 

حي)ا صناعي)اوت)مل1ل)ا زكان)-)
86150)اوت)مل1ل)ا زكان)املغرب.

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.14361
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تذ5ين) تم) (2022 ماي) (04 في) املؤرخ)
مسير)ج و ) لشركة)ا س5 )5()مذاع)

و1سف)حسن)م1�سى)كمسير)آخر
تبذا) وب1ل)استوا ة)املسير.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (31 بتاريخ) با زكان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1028.
637I

مكتب)ا  راسات)املحاسبات5ة)قا تس5ير

société oriental bois
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

مكتب)ا  راسات)املحاسبات5ة)
قا تس5ير

شارع)محم )الخامس)عمار5)بنطا ب)
ا طابق)ا ثاني)املكتب)رقم)6)،)

35100،)جرس5ف)املغرب
société oriental bois)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حرشة)

ا ذراس)حي)اقالد)حم1سة)-)35100 
جرس5ف)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
encours

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (12
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:

عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 société(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

.oriental bois
أشغال) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
(- الخشب5ة) امل1اد) تصن5ع) (- ا نجار5)

االستيراد)قا تص ور.
حرشة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 35100 (- اقالد)حم1سة) حي) ا ذراس)

جرس5ف)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 15.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )سذ5 )ز 5 ي):)150)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )سذ5 )ز 5 ي)عن1ا ه)ا()حي)

حمرية)35100)جرس5ف)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )سذ5 )ز 5 ي)عن1ا ه)ا()حي)

حمرية)35100)جرس5ف)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) بجرس5ف) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1335/2022.
638I

YASSINE EDITION SARL AU

YASSINE EDITION SARL AU
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تف1يت)حصص

YASSINE EDITION SARL AU
طريق)صفرق)رقم)40)مكاتب)

املستوبل)ا طابق)ا ثاني)مكتب)رقم)
8)شارع)م1الي)رش5 )،)30000،)

فاس)املغرب
 YASSINE EDITION SARL AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)طريق)
صفرق)رقم)40)مكاتب)املستوبل)

ا طابق)ا ثاني)مكتب)رقم)08)شارع)
م1الي)رش5 )-)30000)فاس)املغرب.

تف1يت)حصص
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.71707
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تمت) (2022 أبريل) (13 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
عكير) محم ) ()5( ا س5 ) تف1يت)
براد5)700)حصة)اجتماع5ة)من)أصل)
700)حصة) فائ 5)ا س5 ))5()واسين)

براد5)بتاريخ)13)أبريل)2022.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)18)ماي)2022 

تحت)رقم)2606.
639I

ائتمائ5ة)املحاسبة

STE AKMB
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

ائتمائ5ة)املحاسبة
شارع)أبي)الحسن)ا شادلي)اقامة)
شب1ط)رقم)14)،)90000،)طنجة)

املغرب
STE AKMB)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)أبي)
الحسن)ا شادلي)اقامة)شب1ط)رقم)
14)طنجة)90000)طنجة)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
126623

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (08
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 STE (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.AKMB
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االنذاش) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
ا ذواري.

عن1ان)املور)االجتماعي):)شارع)أبي)
رقم) شب1ط) اقامة) ا شادلي) الحسن)

14)طنجة)90000)طنجة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: أشرف) بلحاج) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
 2 بلحاج)أشرف)عن1ا ه)ا() ا س5 )
مجمع)ج1ار)عمار5)س)2)ط)3)رقم)48 

90000)طنجة)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 5)ق قري)سك5نة)عن1ا ه)ا()
 62253 مرغنين) بني) اع1ادن) دقار)

ا  ري1ش)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
أبريل) (22 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)253092.
640I

jouid mohamed

 STE BEL MADANI DES
 TRAVAUX ET TECHNIQUES

BEM-TT
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

ت1س5ع)نشاط)ا شركة)

jouid mohamed
 rue el mesjid app n°3 errachidia
،(52000،(ERRACHIDIA(MAROC

 STE BEL MADANI DES
 TRAVAUX ET TECHNIQUES
BEM-TT)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5
قعن1ان)مورها)االجتماعي)شوة)4 

عمار5)8)ا طابق2)اإل بذات)مكناس)-)
50000)مكناس)املغرب.
ت1س5ع)نشاط)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.35625

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)

تمت) (2021 دجنبر) (20 في) املؤرخ)
نشاط) إلى) ا تا 5ة) األنشطة) إضافة)

ا شركة)الحالي):
قشبكة) املسبق) لهاتف) -ا تثب5ت)

ا كمب15تر
مواقل)كهرباء)ا ذمارات.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
ماي) (27 بتاريخ) بمكناس) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)1953.
641I

CABINET COMPTABLE CHERADI

ALYA FOCUS
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
حل)شركة

 CABINET COMPTABLE
CHERADI

 N° 09 BLOC 05 QU BLED EL
JED(،(46000،(SAFI(MAROC

ALYA FOCUS)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )في)

ط1ر)ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)03)ا ز وة)
46)تجزئة)أمن5ة)الجريفات)-)46000 

اسفي)املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.10605

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 أبريل) (20 في) املؤرخ)
عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)
 ALYA FOCUS ا 1ح5 ) ا شريك)
مبلغ)رأسما ها)60.000)درهم)قعن1ان)
 46 ا ز وة) (03 اإلجتماعي) مورها)
 46000 (- الجريفات) أمن5ة) تجزئة)

اسفي)املغرب) ت5جة)ل):)-.
ق)ح د)مور)ا تصف5ة)ب)03)ا ز وة)
 46000 46)تجزئة)أمن5ة)الجريفات)-)

اسفي)املغرب.)
ق)عين:

ق) س1اطي) ا  ون) ا س5 )5() 1ر)
عن1ا ه)ا()03)ا ز وة)46)تجزئة)أمن5ة)
املغرب) اسفي) (46000 ا ب1اب) حي)

كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (

املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)

تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)

ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (30 بتاريخ) بآسفي) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)438.

642I

FIDUCIAIRE HAMDELS

PETRO VEGAZ MAROC 
إعالن)متذ د)ا ورارات

FIDUCIAIRE HAMDELS

 Cité Essalam, Appt 4 Imm 22

 Casablanca, Hay Hassani, Hay

 Essalam،(20230،(CASABLANCA

maroc

 PETRO VEGAZ MAROC)»شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 «

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)مركز)

مل5ال)بنسل5مان)املغرب)20000)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.483643

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)11)ماي)2022

تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)

قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

عب )ا وادر)أعطى)تسير)الحر)محطة)

غاز)مذرض)في)مركز)مل5ال)بنسل5مان)

اإلبراه5م)رغ ي)

قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)

بن )رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

عب )ا وادر)أعطى)تسير)الحر)محطة)

غاز)مذرض)في)مركز)مل5ال)بنسل5مان)

اإلبراه5م)رغ ي)

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

 24 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)483643.

643I

 NSR ACCOUNTANTS AND BUSINESS

ADVISERS

صغير ديكو
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

 NSR ACCOUNTANTS AND
BUSINESS ADVISERS

 AV.HASSAN 2, QUARTIER
 INDUSTRIEL, RESIDENCE

 NOUR 5, 1ER ETAGE BUREAU
 N°34A(MARRAKECH،(40000،

MARRAKECH MAROC
صغير)دوك1)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)مكتب)
رقم)ب)14،)اقامة)فج1ى،)شارع)

حسن)ا تاني)2،)طريق)ص1ير5،)جليز)
مراكش.)-)40000)مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
125967

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (20
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
:)صغير) تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

دوك1.
-ب5ع) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

با توس5ط)اثات)املنزلي
ق) دوك1رات) با توس5ط) -ب5ع)

زخرفات) لشوق)ق) لمخازن..
مكتب) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
شارع) فج1ى،) اقامة) (،14 ب) رقم)
2،)طريق)ص1ير5،)جليز) حسن)ا تاني)

مراكش.)-)40000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
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(: ا صغير) ا ذزيز) عب ) ا س5 )
درهم) (100 بو5مة) حصة) (1.000

 لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا صغير) ا ذزيز) عب ) ا س5 )
 757 رقم) ازلي) تجزئة) عن1ا ه)ا()

مراكش)40000)مراكش)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا صغير) ا ذزيز) عب ) ا س5 )
 757 رقم) ازلي) تجزئة) عن1ا ه)ا()

مراكش)40000)مراكش)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (31 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136295.
644I

YOUNESS BENMOUSSA

MAZIANE EL GHAROUCH
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet)حي)ا نهضة)2)رقم)72)ت5فلت،)

Tiflet(Maroc(،15400
 MAZIANE EL GHAROUCH
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شوة)
في)ا طابق)األقل)رقم)69)تجزئة)

واسم5نة)قيسالن)مكناس)50000 
مكناس)املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
56271

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 مارس) (28
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

. MAZIANE EL GHAROUCH
م رسة) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

تذل5م)ا س5اقة).

في) :)شوة) االجتماعي) املور) عن1ان)
ا طابق)األقل)رقم)69)تجزئة)واسم5نة)
مكناس) (50000 مكناس) قيسالن)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 334 (: ا غرقش) ا هام) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
333)حصة) (: ا س5 5)دالل)مزيان)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
 333 (: ا غرقش) عزيز5) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() ا غرقش) ا هام) ا س5 5)
حي)ا سذاد5)رقم)188)بحراقي)ت5فلت)

15400)ت5فلت)املغرب.
ا س5 5)دالل)مزيان)عن1ا ه)ا()حي)
بام)رقم)281)بحراقي)ت5فلت)15400 

ت5فلت)املغرب.
ا غرقش)عن1ا ه)ا() ا س5 5)عزيز5)
حي)ا سذاد5)رقم)188)بحراقي)ت5فلت)

15400)ت5فلت)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() ا غرقش) ا هام) ا س5 5)
حي)ا سذاد5)رقم)188)بحراقي)ت5فلت)

15400)ت5فلت)املغرب
ا س5 5)دالل)مزيان)عن1ا ه)ا()حي)
بام)رقم)281)بحراقي)ت5فلت)15400 

ت5فلت)املغرب
ا غرقش)عن1ا ه)ا() ا س5 5)عزيز5)
حي)ا سذاد5)رقم)188)بحراقي)ت5فلت)

15400)ت5فلت)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) بمكناس) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)1986.
645I

STE GCC SARL

 STE HAKIMOS NEGOCE
SARL

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
تأسيس)شركة

STE GCC SARL
 LOT DES FONCTIONNAIRES
 B5 1 ERE ETAGE AVE MED V
 TINGHIR(،(45800،(TINGHIR

MAROC
 STE HAKIMOS NEGOCE SARL

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)دقار)

ت فا ت)تغزقت)تنغير)-)45800)تنغير)
املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
707

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2020 و1 15ز) (15
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 STE (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

. HAKIMOS NEGOCE SARL
غرض)ا شركة)بإوجاز):)-1ا بناء)ق)

االشغال)املختلفة)
ا طاقة) أ 1اح) ترك5ب) (2-

ا شمس5ة.
-3)ب5ع)األجهز5)املنز 5ة

دقار) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ت فا ت)تغزقت)تنغير)-)45800)تنغير)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

800.000,00)درهم،)موسم)كا تالي:
(: الحك5م) عب ) شرم1ح) ا س5 )
درهم) (100 بو5مة) حصة) (6.000

 لحصة).
 2.000 (: الحسين) شرم1ح) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
الحك5م) عب ) شرم1ح) ا س5 )
عن1ا ه)ا()اسخ1ر)تجزئة)برادي)2)رقم)
551)مراكش)40160)مراكش)املغرب.
ا س5 )شرم1ح)الحسين)عن1ا ه)ا()

 45800 تنغير) تغزقت) ت فا ت) دقار)
تنغير)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (
قم1اطن)مسيري)ا شركة:

الحك5م) عب ) شرم1ح) ا س5 )
عن1ا ه)ا()اسخ1ر)تجزئة)برادي)2)رقم)
551)مراكش)40160)مراكش)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
غشت) (06 بتاريخ) بتنغير) االبت ائ5ة)

2020)تحت)رقم)492.
646I

I&I LAW FIRM S.A.R.L

Marketing Call Center
شركة)ا ت1ص5ة)باألسهم)

تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

I&I LAW FIRM S.A.R.L
3،)شارع)2)مارس،)إقامة)مرق5،)
ا طابق)ا رابع.)،)20490،)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب
Marketing Call Center)شركة)

ا ت1ص5ة)باألسهم)
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)89،)شارع)

فال)ق  )عمير)10080،)ا رباط،)
املغرب)-)10080)ا رباط)املغرب).
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)-.
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
2022)تم)تح1يل) 10)مارس) في) املؤرخ)
من) الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)
(،10080 عمير) ق  ) فال) شارع) (،89«
ا رباط) (10080 (- املغرب) ا رباط،)
شارع) زاقية) (،26 (« إلى) (« املغرب)
أك ال) تانس5فت،) قاد) ز وة) األبطال،)

- 10090)ا رباط)املغرب)».
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (19 بتاريخ) با رباط) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)124770.
647I

le(partenaire(fiscal

LUDIXEL PRIVÉ
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

le(partenaire(fiscal
49)شلرع)عمر)الخطاب)طابق)3)رقم)
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6)عمار5)ا بركة،)90000،)طنجة)
املغرب

LUDIXEL PRIVÉ)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ز وة)
طا طان,اقامة)قرغة)3),)ا طابق)

األر�سي),املحل)رقم)16-16)أ,)طنجة.)
- 90000)طنجة)املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
127661

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (06
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

. LUDIXEL PRIVÉ
إنشاء) (• (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

قتشغ5ل)أي)مؤسسة)تذل5م5ة
بكافة) ق) ا فرقع) بكافة) ا ت ريس) (•

املست1يات
جم5ع) على) املنهي) ا ت ريب) (•

املست1يات
بكافة) املذل1مات) تكن1 1ج5ا) (•

أشكا ها
قشراء) قب5ع) قتص ور) استيراد) (•

امل1اد)ا تذل5م5ة
كافة) قإ جاز) قتط1ير) دراسة) (•

املشاريع
جم5ع) على) الحص1ل) أق) إنشاء) (•
قا ذمل5ات) ا رخص) االختراع) براءات)
قا تصام5م) ا تجارية) قا ذالمات)
أق) ق ولها) قاستغال ها) قا نماعج)

مساهمتها
أق) االستح1اع) أق) اإلنشاء) (•
أق) املباشر) قغير) املباشر) ا تشغ5ل)
عمل) أي) تأجير) أق) اإلدار5) أق) ا تأجير)
تنم5ة) يذزز) مما) (، مباني) أق) فرقع) أق)

ا شركة
قا  ق 5ة) ا 1طن5ة) ا تجار5) (•
بجم5ع)أشكا ها)قاالستيراد)قا تص ور)
قا تمث5ل) قا سمسر5) قا شحن)

أق) عن) فسها) قا ب5ع) 5ابة) قا شراء)
 5ابة)عن)أطراف)ثا ثة)،)لجم5ع)امل1اد)
قا سلع)قامل1اد)ا غذائ5ة)قامل1اد)الخام)
قاملنتجات) صف)املصنذة)قاملنتجات)

ا نهائ5ة)قامل1اد)ا غذائ5ة)أق)غيرها
الجمركي) ا شحن) مهنة) ممارسة) (•

قا نول)املحلي)قا  قلي) لبضائع..
ز وة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ا طابق) (, (3 قرغة) طا طان,اقامة)
أ,)طنجة.) (16-16 رقم) ,املحل) األر�سي)

- 90000)طنجة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 10.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
25)حصة) (: ا س5 5)رضاء)ططري)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
25)حصة) (: ا س5 5)ه ى)ططري)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
ا س5 )ابراه5م)ططري):)25)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
 25 (: ططري) محم ) بشير) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() ططري) رضاء) ا س5 5)
 15 رقم) عاشر) ابن) ,ز وة) ا نزاهة) حي)

90000)طنجة)املغرب.
عن1ا ه)ا() ططري) ه ى) ا س5 5)
 6 رقم) عط5ة) ابن) ا نزاهة,ز وة) حي)

90000)طنجة)املغرب.
عن1ا ه)ا() ططري) ابراه5م) ا س5 )
حي)ا نزاهة,ز وة)ابن)عط5ة)ف5ال)ط5بة)

90000)طنجة)املغرب.
ططري) محم ) بشير) ا س5 )
عن1ا ه)ا()حي)ا نزاهة,منزه)املوري)رقم)

9 90000)طنجة)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() ططري) رضاء) ا س5 5)
 15 رقم) عاشر) ابن) ,ز وة) ا نزاهة) حي)

90000)طنجة)املغرب
عن1ا ه)ا() ططري) ه ى) ا س5 5)
 6 رقم) عط5ة) ابن) ا نزاهة,ز وة) حي)

90000)طنجة)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)254201.
648I

BOUCHAHMA HICHAM

BATI GUELMIM
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تف1يت)حصص

BOUCHAHMA HICHAM
 LOT AZZOUZIA IMM 1281

 APT 7 LOT AZZOUZIA
 IMM(1281(APT(7،(40000،

MARRAKECH maroc
BATI GUELMIM)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)
امل1ح ون)بل1ك)ب)ز وة)1)كلم5م)-)

81000)كلم5م)املغرب.
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.3697

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2022 أبريل) (19 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
قاضا) امله ي) ()5( ا س5 ) تف1يت)
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (1.000
()5( ا س5 ) حصة) فائ 5) (1.000
أبريل) (19 بتاريخ) ب1فري51) ا  ون)  1ر)

.2022
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
ماي) (10 بتاريخ) بكلم5م) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)179.
649I

cmtjc

 CONSUMABLE SUPPLIES« 
 FOR POS ATM AND

PRINTERS «CSPAP
إعالن)متذ د)ا ورارات

cmtjc
 RUE AL WOROUD N°4
 CASABLANCA(،(20000،

casablanca maroc

 CONSUMABLE SUPPLIES« 
 FOR POS ATM AND PRINTERS

CSPAP»)»شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5«

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)إقامة)
األ   س)2،)املجم1عة)3)عمار5)

7،)ا رقم)116)ب1سك1ر5)-)27182 
ا  ارا ب5ضاء)املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.401781
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)20)و1 15ز)2020
تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)

قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ا س5 ) (: إجتماع5ة) حصص) تف1يت)
هشام)زقيلق)قام)بتف1يت)100)حصة)
ا 1راق) ا س5 )خل5ل) إلى) ومتلكها) ا تي)

موابل)10000درهم
قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ا شركة:قرر) املال) رأس) في) ا زياد5)
مال) رأس) زياد5) ا ذام) الجمع)
درهم) (900.000٫00 بمبلغ) ا شركة)
إلى) درهم) (100.000٫00 من)  يرتفع)
طريق) عن) درهم) (1.000.000٫00
ونتج) مما) مساهمة) و وة) لشركاء)
ج و ) سهم) (9.000 إنشاء) عنه)

م ف1عة)با كامل.
قرار)رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
الجمع) قرر) ا شركة:) مسير) تغ5ير)
ا شركة) مسير5) استوا ة) قب1ل) ا ذام)
جم5ع) من) مصطفى) أسماء) ا س5 5)
ا س5 ) تذ5ين) قتم) با شركة،) مهامها)
ققح5 ) ج و ) مسير) ا 1راق) خل5ل)

 لشركة).
على) ونص) ا ذي) (:4 رقم) قرار)
اإلجتماعي) لشركة) املور) ماولي:) ول)
املور) ا ذام) ول) الجمع) قرر) (:
ز وة) (67 من:) اإلجتماعي) لشركة)
املذاريف) (،2 بالل،ا طابق) عزيز)
ا تالي) ا ذن1ان) إلى) ا  ارا ب5ضاء،)
 3 املجم1عة) (،2 األ   س) إقامة) (:
ب1سك1ر5) (116 ا رقم) (،7 عمار5)

ا  ارا ب5ضاء.
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
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على) ونص) ا ذي) (:6 رقم) بن )

تذ ول) ا ذام) الجمع) قرر) ماولي:)

األسا�سي) ا نظام) من) (6 املاد5)

(: ا 1راق) خل5ل) ا س5 )  لشركة.-)

500000)درهم.-ا س5 )م1الي)ا بشير)

ا سالمي:500000)درهم.

بن )رقم)7:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

7)من) املاد5) ا ذام)تذ ول) قرر)الجمع)

ا س5 ) األسا�سي) لشركة.-) ا نظام)

حصة.-ا س5 ) (5000 (: ا 1راق) خل5ل)

م1الي)ا بشير)ا سالمي:)5000)حصة.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

 31 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

غشت)2020)تحت)رقم)744375.

650I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

SENSET LUXURY SARL
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT

CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR

 RESIDENCE AHLAM 1 ENTRÉE

 B BUREAU N° 10 ETAGE 4

 GUELIZ(MARRAKECH،(40000،

marrakech maroc

SENSET LUXURY SARL)شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)208 

ا حي)ا صناعي)س5 ي)غا م)طريق)

آسفي)مكتب)رقم)29 - 40110 

مراكش)املغرب.

تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.109935

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)

تح1يل) تم) (2022 ماي) (01 في) املؤرخ)

من) الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)
س5 ي) ا صناعي) ا حي) (208 »رقم)

 -  29 رقم) مكتب) آسفي) طريق) غا م)
»رقم) إلى) املغرب«) مراكش) (40110

14)ا طابق)األر�سي)درب)الحمام)باب)

أوالن)-)40030)مراكش)املغرب«.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (31 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136256.
651I

prismatech

SAHRAOUI COLTE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

prismatech
 HAY IZDIHAR N344 OASIS 2
 ETAGE 2 APT 4 HAY IZDIHAR

 N344(OASIS(2(ETAGE(2(APT(4،
40000،(marrakech(maroc

SAHRAOUI COLTE)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)زينيت)

بيزنس)ص1 طر)ز وة)مسلم)تجزئة)
ب1كار)ا طابق)3)،)ا طبوة)رقم)14 

باب)دكا ة)مراكش)-)40000)مراكش)
املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
125933

في) مؤرخ) حر) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (01
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

. SAHRAOUI COLTE
مواقل) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

إدار5)ا ذمل5ات)في)املجال)ا فالحي.
زينيت) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
تجزئة) مسلم) ز وة) ص1 طر) بيزنس)
 14 رقم) ا طبوة) (، (3 ا طابق) ب1كار)
40000)مراكش) باب)دكا ة)مراكش)-)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: ا رامي) الحسين) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() ا رامي) الحسين) ا س5 )
قرزازات) (213 رقم) ا  هب) قادي) حي)

45000)قرزازات)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() ا رامي) الحسين) ا س5 )
قرزازات) (213 رقم) ا  هب) قادي) حي)

45000)قرزازات)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (31 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)125933.
652I

RAHHALI CONSEIL

ALVERCA PROMOTEUR
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قفل)ا تصف5ة

RAHHALI CONSEIL
 lot al azzouzia marrakech 1482

،(40000،(Marrakech(Maroc
ALVERCA PROMOTEUR)شركة)

عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي):)شارع)
ا ص1رية)اقامة)األ   س)6،)عمار5)
3)ا شوة)رقم)1،)جليز،)مراكش)-)

40000)مراكش)املغرب.
قفل)ا تصف5ة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
.41469

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 ماي) (12 في) املؤرخ)
شركة) (ALVERCA PROMOTEUR
عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
 100.000 رأسما ها) مبلغ) ا 1ح5 )
درهم)قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)
عمار5) (،6 األ   س) اقامة) ا ص1رية)
(- مراكش) جليز،) (،1 رقم) ا شوة) (3

املغرب) ت5جة) ذ م) 40000)مراكش)
تحو5ق)األرباح)املرج51.

ق)عين:
ق) خا  ) صيب) ا س5 )5()
عن1ا ه)ا()مباركة)3)رقم)42،)املنطوة)
مراكش) (40000 مراكش) ا س5اح5ة،)

املغرب)كمصفي))5() لشركة.
ق)ق )تم)انذواد)الجمذ5ة)الختام5ة)
شارع) قفي) (2022 ماي) (12 بتاريخ)
عمار5) (،6 األ   س) اقامة) ا ص1رية)
(- مراكش) جليز،) (،1 رقم) ا شوة) (3

40000)مراكش)املغرب.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (31 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136314.
653I

ANIMALERIE PIERRE PARENT

 ANIMALERIE PIERRE
PARENT

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

ANIMALERIE PIERRE PARENT
11)ز وة)ارمني)اقامة)ابتسام)شوة)

1)حي)املستشف5ات)،)20200،)ا  ار)
ا ب5ضاء)اململكة)املغرب5ة

 ANIMALERIE PIERRE PARENT
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)11)ز وة)

ارمني)اقامة)ابتسام)حي)املستشف5ات)
- 20200)ا  ار)ا ب5ضاء)اململكة)

املغرب5ة
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
542791

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (19
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
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عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ANIMALERIE PIERRE PARENT
استيراد،) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
ا غذائ5ة) امل1اد) قتس1يق) تص ور)

قاملنتجات) لح15ا ات)األ 5فة.
11)ز وة) (: عن1ان)املور)االجتماعي)
ارمني)اقامة)ابتسام)حي)املستشف5ات)
اململكة) ا ب5ضاء) ا  ار) (20200  -

املغرب5ة.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 10.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
حصة) (100 (: محم ) اقي) ا س5 )

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
 11 عن1ا ه)ا() محم ) اقي) ا س5 )
1)حي) ابتسام)شوة) ز وة)ارمني)اقامة)
ا ب5ضاء) ا  ار) (20200 املستشف5ات)

اململكة)املغرب5ة.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
 11 عن1ا ه)ا() محم ) اقي) ا س5 )
1)حي) ابتسام)شوة) ز وة)ارمني)اقامة)
ا ب5ضاء) ا  ار) (20200 املستشف5ات)

اململكة)املغرب5ة
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 28 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

أبريل)2022)تحت)رقم)1965.
654I

le(partenaire(fiscal

IMADOR
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

le(partenaire(fiscal
49)شلرع)عمر)الخطاب)طابق)3)رقم)

6)عمار5)ا بركة،)90000،)طنجة)
املغرب

IMADOR)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)
ا ذراق،)إقامة)مرق5)1)رقم)5،)

ا طابق)األر�سي)-)90000)طنجة)

املغرب.
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.20989
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تح1يل) تم) (2022 وناور) (01 في) املؤرخ)
من) الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)
رقم) (1 مرق5) إقامة) ا ذراق،) »شارع)
طنجة) (90000 (- األر�سي) ا طابق) (،5
ا صناع5ة) »املنطوة) إلى) املغرب«)
مغ1غة)،)املمر)ا رئي�سي)،)تجزئة)رقم)
122)،)ا طابق)ا ثاني)-)90000)طنجة)

املغرب«.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (24 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)253987.
655I

EL BALAOUY CENTER PRIVE

EL BELAOUY CENTER PRIVE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

EL BALAOUY CENTER PRIVE
إقامة)بنسذ5 )ملتوى)ز وة)ابن)
 فيس)قز وة)ا س1ق)رقم)11 

ا طابق)ا رابع)املذاريف)،)20100،)
ا  ارا ب5ضاء)املغرب

 EL BELAOUY CENTER PRIVE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)إقامة)
بنسذ5 )ملتوى)ز وة)ابن) فيس)

قز وة)ا س1ق)رقم)11)ا طابق)ا رابع)
املذاريف)ا  ارا ب5ضاء)20100 

ا  ارا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
544233

في) مؤرخ) م1ثق) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (05
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)
ا 1ح5 .

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 EL (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.BELAOUY CENTER PRIVE
مركز) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا ت ريب.
إقامة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ابن) فيس) ز وة) ملتوى) بنسذ5 )
ا رابع) ا طابق) (11 رقم) ا س1ق) قز وة)
 20100 ا  ارا ب5ضاء) املذاريف)

ا  ارا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() نذ5مة) ا بل1ي) ا س5 5)
 20550  38 رقم) (38 ا فوراء) درب)

ا  ارا ب5ضاء)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() نذ5مة) ا بل1ي) ا س5 5)
 20550  38 رقم) (38 ا فوراء) درب)

ا  ارا ب5ضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 25 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825130.
656I

FIDACOGE

PROVOYAGE ZMH SARL 
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

FIDACOGE
عمار5)متصلي)6)شارع)عالل)ا فا�سي)
طريق)ا  ار)ا ب5ضاء)ا طابق)رقم)
5)شوة)رقم)30)مراكش)،)40000،)

مراكش)املغرب
 PROVOYAGE ZMH SARL)شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)املحل)

رقم)466)ا ذنبر)2ء275)مسير5)2 
رقم)122)مراكش)-)40000)مراكش)

املغرب.

تف1يت)حصص
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.105047
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2022 ماي) (11 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
زرققي) هشام) ()5( ا س5 ) تف1يت)
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (500
رش5 ) ()5( ا س5 ) 500)حصة) فائ 5)

املرسالي)بتاريخ)11)ماي)2022.
 1 تف1يت)ا س5 ))5()محم )زرققي)
حصة) (1 أصل) من) اجتماع5ة) حصة)
املرسالي) رش5 ) ()5( ا س5 )  فائ 5)

بتاريخ)11)ماي)2022.
زرققي) محم ) ()5( ا س5 ) تف1يت)
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (499
عادل) ()5( ا س5 ) 499)حصة) فائ 5)

ا وادمي)بتاريخ)11)ماي)2022.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
ماي) (26 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136147.
657I

اتما 5ة)الحر

TRAHIM
إعالن)متذ د)ا ورارات

اتما 5ة)الحر
229)تجزئة)ابن)تاشفين)ازلي)مراكش)

مراكش)منار5،)40000،)مراكش)
املغرب

TRAHIM)»شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 «
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)229 

بن)تاشفين)أزلي)مراكش)-)مراكش)
املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.113351
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)25)ماي)2022
تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)

على) ونص) ا ذي) (:1 رقم) قرار)
من) ا شركة) رأسمال) رفع) ماولي:)
500000درهم) إلى) 100000درهم)
 4000 الحصص) ع د) بزياد5) قع ك)

حصة) و وة)اضاف5ة)
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على) ونص) ا ذي) (:2 رقم) قرار)
من) املؤسسة) عن1ان) تغ5ير) ماولي:)
229)بن)تاشفين)أزلي)إلى)دقار)اعس5لة)

ا س1يهلة)سذاد5)مراكش
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)4:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ب قار) امل1ج1د) املحل) ا شركة) تتخ )

اعس5لة)ا س1يهلة)سذاد5)مورا) ها
بن )رقم)6:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
 4000 براه5م) اقغين) ا س5 ) وو م)
100) لحصة) اضاف5ة) حصة) و وة)
األجمالي) ا ذ د) ا 1اح 5) 5صبح)

5000)حصة)100درهم) كل)قاح 5)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (31 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)5903.
658I

distra conseils

GUELIZ PRESSING
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

distra conseils
رقم)2)بل1ك)21)ا طابق)ا ثاني)ا حي)
الحسني)،)40000،)مراكش)املغرب
GUELIZ PRESSING)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)

 RESIDENCE GHALIA RUE
 CAPITAINE BEN ALI BELHAJ
 6A MARRAKECH - 40000-6

مراكش)املغرب.
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.69899

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2022 ماي) (23 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
ا صابر) مراد) ()5( ا س5 ) تف1يت)
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (500
1.000)حصة) فائ 5)ا س5 ))5()عب )

ا رزاق)ا تكاني)بتاريخ)23)ماي)2022.
ا صابر) مراد) ()5( ا س5 ) تف1يت)
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (500
1.000)حصة) فائ 5)ا س5 ))5()عب )

ا ذزيز)ا ساوح)بتاريخ)23)و1 15)2022.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
و1 15) (01 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)5934.
659I

EXCEL COMPTA SARL AU

LJS
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
تج و )م 5)مزاق ة)مهام)املسيرون

EXCEL COMPTA SARL AU
اقامة)قرد5)ب)ا شوة)9)ز وة)

االمام)علي)ا حي)ا شت1ي)،)40000،)
مراكش)املغرب

LJS)»شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5«

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)بالزا)
عمار5)س)2)ا شوة)رقم)8)ساحة)
16) 1 بر)ج5ل5يز)-)40000)مراكش)

املغرب.
»تج و )م 5)مزاق ة)مهام)املسيرون«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.24289
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)18)ماي)2022
مهام) مزاق ة) م 5) تج و ) تورر)

املسيرون)مل 5:)1)سن1ات.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) (01 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136318.
660I

cabinet(fiduciaire(zghoud

 GROUPE SCOLAIRE
 L›ESSENCE DU SAVOIR

PRIVE SARL AU
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

cabinet(fiduciaire(zghoud
 AVE ABI HASSAN CHADILI
 RESIDENCE(EDDAI(N°2(،
90010،(TANGER(MAROC

 GROUPE SCOLAIRE L›ESSENCE
 DU SAVOIR PRIVE SARL AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)مسننا)

سكط1ر)منار5)شارع)55 - 90040 
طنجة)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
127695

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (19
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
 GROUPE SCOLAIRE L’ESSENCE

.DU SAVOIR PRIVE SARL AU
م رسة) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
اإلبت ائ) االقلي) حر5) لتذل5م)
اإلع ادي)قا ثا 1ي)ق)كل)ما ه)عالقة)

بتنم5ة)ا ه ف)األسا�سي).
مسننا) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 90040  -  55 شارع) منار5) سكط1ر)

طنجة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا سبتاقي) م1تحا) سذاد) ا س5 5)
درهم) (100 بو5مة) حصة) (1.000  :

 لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا سبتاقي) م1تحا) سذاد) ا س5 5)
برقكس5ل) (1000 بلجكا) عن1ا ه)ا()

بلجكا.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا سبتاقي) م1تحا) سذاد) ا س5 5)
برقكس5ل) (1000 بلجكا) عن1ا ه)ا()

بلجكا
اإلدر�سي) ا ذزيز) عب ) ا س5 )
مرق25  إقامة) ا ذراق) ز وة) عن1ا ه)ا()

طنجة) (90040  48 شوة) (3 طابق)

املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (31 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)254235.

661I

ف5كام5 

ABDOUBAG
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قفل)ا تصف5ة

ف5كام5 

3،)شارع)ا 1ح 5)ا طابق)األقل)رقم)1 

،)93000،)تط1ان)املغرب

ABDOUBAG)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي):)ساحة)

الحمامة)شارع)قاد)ا ل1ك1س)إقامة)

براء5)2)ا طابق)ا سفلي)-)93000 

تط1ان)املغرب.

قفل)ا تصف5ة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

.26061

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)

حل) تورر) (2022 ماي) (19 في) املؤرخ)

مسؤق 5ة) عات) ABDOUBAG)شركة)

مبلغ) ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)
قعن1ان) درهم) (100.000 رأسما ها)

الحمامة) ساحة) اإلجتماعي) مورها)

 2 براء5) إقامة) ا ل1ك1س) قاد) شارع)

تط1ان) (93000 (- ا سفلي) ا طابق)

املغرب) ت5جة) ت1قف)ا نشاط.

ق)عين:

ا س5 )5()عب )ا رحمان)ا بك قري)

ق)عن1ا ه)ا()ساحة)الحمامة)شارع)قاد)

ا لك1س)ز وة)1إقامة)الحسنى)رقم)06 

املغرب) تط1ان) (93000  2 رقم) شوة)

كمصفي))5() لشركة.

ق)ق )تم)انذواد)الجمذ5ة)الختام5ة)

ساحة) قفي) (2022 ماي) (19 بتاريخ)

إقامة) ا ل1ك1س) قاد) شارع) الحمامة)

 93000 (- ا سفلي) ا طابق) (2 براء5)

تط1ان)املغرب.
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باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (27 بتاريخ) بتط1ان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1273.
662I

عوارات)أمالك)ا شمال

أمالك الشمال العقارية
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

عوارات)أمالك)ا شمال
ا شوة)84,)ا ذمار5)10,)مجمع)ريك1)

ك1سطا,)طنجة)ا با 5ة)شوة)84, 
ا ذمار5)10,)مجمع)ريك1)ك1سطا,)
طنجة)ا با 5ة،)90000،)طنجة)

املغرب
أمالك)ا شمال)ا ذوارية)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ا شوة)
84,)ا ذمار5)10,)مجمع)ريك1)ك1سطا,)

طنجة)ا با 5ة)-)90000)طنجة)
املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
126499

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 مارس) (15
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها):)أمالك)

ا شمال)ا ذوارية.
غرض)ا شركة)بإوجاز):)ا 1ساطة)ق)

ا تس5ير)ا ذواري.
ا شوة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
84,)ا ذمار5)10,)مجمع)ريك1)ك1سطا,)
طنجة) (90000 (- ا با 5ة) طنجة)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 10.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)
درهم،)موسم)كا تالي:

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

ا س5 )بن)يذو1ب)ا ذمراني)احنين)
 ,10 ا ذمار5) (,84 ا شوة) عن1ا ه)ا()
ا با 5ة) طنجة) ك1سطا,) ريك1) مجمع)

90000)طنجة)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )بن)يذو1ب)ا ذمراني)احنين)
 ,10 ا ذمار5) (,84 ا شوة) عن1ا ه)ا()
ا با 5ة) طنجة) ك1سطا,) ريك1) مجمع)

90000)طنجة)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
أبريل) (20 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)0422126499.
663I

رمزي) الستشارات

SYSTEMAT SYNERGY
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

رمزي) الستشارات
شارع)24) 1 بر)عمار5)حم ي)ق  )

ا رش5 )ا طابق)رقم)01)شوة)رقم)01 
ا ذ15ن)،)70000،)ا ذ15ن)املغرب

SYSTEMAT SYNERGY)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)
راحة)رقم)173)ا ذ15ن)-)70000 

ا ذ15ن)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
41801

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (28
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.SYSTEMAT SYNERGY
استيراد) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
تط1ير) تصم5م) مكتب) قتص ور)

مشاريع)ا تكن1 1ج5ا)الج و 5.
تجزئة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 70000 (- ا ذ15ن) (173 رقم) راحة)

ا ذ15ن)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
مبلغ)رأسمال)ا شركة:)1.000.000 

درهم،)موسم)كا تالي:
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 5)محم )ا ذزاقي)عن1ا ه)ا()
 63300 بركان) اكل5م) (494 رقم) (6 حي)

بركان)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() ا ذزاقي) محم ) ا س5 )
 63300 بركان) اكل5م) (494 رقم) (6 حي)

بركان)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (28 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1504/2022.
664I

رمزي) الستشارات

AZOUAR PESCA
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

رمزي) الستشارات
شارع)24) 1 بر)عمار5)حم ي)ق  )

ا رش5 )ا طابق)رقم)01)شوة)رقم)01 
ا ذ15ن)،)70000،)ا ذ15ن)املغرب
AZOUAR PESCA)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)
اسك5ك5مة)386)حي)ا 1ح 5)01 
ا ذ15ن)-)70000)ا ذ15ن)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

41837
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)

ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (27
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

. AZOUAR PESCA
تاجر) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
بالجملة) أسماك) ا سمك;تاجر)
منتجات) جم5ع) )مارياج(;تس1يق)
قتص ور) ا بحرية;استيراد) املأك1الت)
ا طازجة) األسماك) قتس1يق) قب5ع)
؛) قاملجم 5) قاملذالجة) املجم 5)
قاملجم 5) املبرد5) الح5ة) ا وشريات)
ا بحرية) املأك1الت) منتجات) قجم5ع)
)طازجة)،)مجم 5)،)مذالجة)،)إلخ()،)
ص5 )ا بحر.)ت1ري )قتجم5 )قمذالجة)
املنتجات) جم5ع) قتس1يق) قا تاج)

ا بحرية)-)تزقي )ا و1ارب)با 1ق1د.
شارع) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 01 ا 1ح 5) حي) (386 اسك5ك5مة)

ا ذ15ن)-)70000)ا ذ15ن)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا 1ردي) ا  ون) عز) ا س5 )
عن1ا ه)ا()ا بوذة)551)تجزئة)املرجان)

اسفي)46000)اسفي)املغرب.
املسناقي) ا كريم) عب ) ا س5 )
محم ) ا شه5 ) شارع) (186 عن1ا ه)ا()
ب1 5فة)حي)س5 ي)عب )ا كريم)اسفي)

46000)اسفي)املغرب.
عن1ا ه)ا() ا 1ردي) عالل) ا س5 )
اسفي) املرجان) تجزئة) (637 ا بوذة)

46000)اسفي)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا 1ردي) ا  ون) عز) ا س5 )
عن1ا ه)ا()ا بوذة)551)تجزئة)املرجان)

اسفي)46000)اسفي)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (31 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)
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2022)تحت)رقم)1532/2022.
665I

LMT AUDITING

BARLOMAR
شركة)املساهمة

تج و )م 5)مزاق ة)مهام)املسيرون

LMT AUDITING
 N°404 4ème étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V(،
20000،(CASABLANCA(MAROC
BARLOMAR)»شركة)املساهمة«
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)ز وة)

سم5ة،)إقامة)شهرزاد3،)ا طابق5 
ا رقم22,ا  ار)ا ب5ضاء،)املغرب)-)

20000)ا  ار)ا ب5ضاء)20.000.
»تج و )م 5)مزاق ة)مهام)املسيرون«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.421501
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)14)مارس)2022
مهام) مزاق ة) م 5) تج و ) تورر)

املسيرون)مل 5:)6)سن1ات.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 25 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825311.
666I

LMT AUDITING

NUTRITECH AGRO

إعالن)متذ د)ا ورارات

LMT AUDITING
 N°404 4ème étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V(،
20000،(CASABLANCA(MAROC
NUTRITECH AGRO)»شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5«
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)شارع)عب )

امل1من)اقامة)سنترال)بارك)عمار5)
م)ا طابق)8)مكتب)56 - 00000 

املحم وة)املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.14745

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)13)ماي)2022
تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)

قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
اجتماع5ة) حصة) (13987 تف1يت)
ميس) ف5صل) ا س5 ) طرف) من) كهبة)

إلى)زقجته)ا س5 5)كريستين)دافا 1
على) ونص) ا ذي) (:2 رقم) قرار)
قا ذي) شريكين) مشرقع) بذ ) ماولي:)
وتمثل)في)املساهمة)بجم5ع)حصصهم)
 NUTRITECH شركة) في) اململ1كة)
ا وابضة) شركتهم) إلى) (AGRO SARL
قفًوا) لماد5) (MD CAPITAL SARL
ا)من)قا 1ن)ا ضرائب)ا ذام)

ً
ثا ث (161

هذه) على) م1افوتهم) ا شركاء) يذطي) (،
ا شركة) هذه) ققب1ل) املساهمات)
شركة) في) ا)

ً
شريك ا وابضة) تصبح)

 NUTRITECH AGRO
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
على) ونص) ا ذي) (:7 ق) (6 رقم) بن )
الج و ) با ت1زيع) املتذلوان) ماولي:)

 راسمال)ا شركة)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) باملحم وة) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1017.
667I

le(partenaire(fiscal

MED NEGOCE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

إضافة)تسم5ة)تجارية)أق)شذار)

le(partenaire(fiscal
49)شلرع)عمر)الخطاب)طابق)3)رقم)

6)عمار5)ا بركة،)90000،)طنجة)
املغرب

MED NEGOCE)»شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5«

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)شارع)
ا ذراق،)إقامة)مرق5)3)رقم)57،)
ا طابق)األر�سي)-)90000)طنجة)

املغرب.
»إضافة)تسم5ة)تجارية)أق)شذار«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.51473
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
تورر) (2022 أبريل) (07 في) املؤرخ)

إضافة)شذار)تجاري) لشركة)قه1:
INDUMOB

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
أبريل) (14 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)252833.
668I

FIDUCIARE COMPTABLITE

LOUSAFA BIO SAHARA
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

FIDUCIARE COMPTABLITE
س1ق)األربذاء)ا غرب)،)14300،)

س1ق)األربذاء)ا غرب)املغرب
LOUSAFA BIO SAHARA)شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)عمار5)372 
شوة)10)مجم1عة)113)ا غ1 ف)-)

14000)ا ون5طر5)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

61783
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2021 و1 15ز) (08
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.LOUSAFA BIO SAHARA
ب5ع)امل1اد) (: بإوجاز) غرض)ا شركة)

ا ذامة.
عمار5) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
372)شوة)10)مجم1عة)113)ا غ1 ف)

- 14000)ا ون5طر5)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
حي) عن1ا ه)ا() ب1ت) ا س5 5) بنا)
14300)س1ق) املسير5) مجم1عة) هن )

األربذاء)ا غرب)املغرب.

عن1ا ه)ا() سذ5 ) ذن قر) ا س5 )

س5 ي) (14200 ا 1اد) زي ) ق  ) حي)

سل5مان)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

حي) عن1ا ه)ا() ب1ت) ا س5 5) بنا)
14300)س1ق) املسير5) مجم1عة) هن )

األربذاء)ا غرب)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

تحت) (- بتاريخ) با ون5طر5) االبت ائ5ة)
رقم)-.

669I

AL WAKIL MANAGEMENT

ZARKIL BETON
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

AL WAKIL MANAGEMENT

14)شارع)م1الي)اسماع5ل)اقامة)

م1الي)اسماع5ل)ا طابق)ا ثاني)رقم)

8)،)90000،)طنجة)املغرب

ZARKIL BETON)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)39)شارع)

م1الي)هشام)ساحة)ا س1ي )-)

90000)طنجة)املغرب.

تف1يت)حصص
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.102701

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)

تمت) (2021 ماي) (19 في) املؤرخ)

املصادقة)على):

زركل) )5() 1ردون) ا س5 ) تف1يت)

أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (500
طارق) ()5( ا س5 ) 500)حصة) فائ 5)

املرابط)بتاريخ)19)ماي)2021.

مصطفى) ()5( ا س5 ) تف1يت)

من) اجتماع5ة) حصة) (500 سذ ي)

()5( ا س5 ) حصة) فائ 5) (500 أصل)

طارق)املرابط)بتاريخ)19)ماي)2021.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (

و1 15) (21 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2021)تحت)رقم)243706.

670I
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M.O FINANCE CONSEIL

LE PETIT EXTRA
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

M.O FINANCE CONSEIL
 ANGLE AV ALLAL EL FASSI ET
 AV YAACOUB EL MANSOUR
 IMM 24 (ESPACE ASSAFWA(

 3eme ETAGE BUREAU 22
 GUELIZ(MARRAKECH(،(40000،

MARRAKECH MAROC
LE PETIT EXTRA)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)قاد)
املخازن)عمار5) فرس1ك)شوة)7)جليز)

مراكش)-)40000)مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
125929

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (26
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 LE (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.PETIT EXTRA
منذش) (- (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا ذواري
-)كراء)ا شوق)غير)املفرقشة

-)تاجر)ا نحت)قا رسم.
عن1ان)املور)االجتماعي):)شارع)قاد)
املخازن)عمار5) فرس1ك)شوة)7)جليز)

مراكش)-)40000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )محم )كريم)املل1كي):)1.000 

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

املل1كي) كريم) محم ) ا س5 )
عن1ا ه)ا()شارع)ا شه اء)عمار5)ا ن1ر)
مراكش) ا شت1ي) ا حي) (7 ا شوة) (43

40000)مراكش)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
املل1كي) كريم) محم ) ا س5 )
عن1ا ه)ا()شارع)ا شه اء)عمار5)ا ن1ر)
مراكش) ا شت1ي) ا حي) (7 ا شوة) (43

40000)مراكش)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (31 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136268.
671I

ISDM CONSULTING

Sahara visite technique
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
(،ETAGE(LAAYOUNE(،(70000

ا ذ15ن)املغرب
Sahara visite technique)شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)268 

تجزئة)االمل)2)ا ذ15ن)-)70000 
ا ذ15ن)املغرب)

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
41861

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (27
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 Sahara(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

.visite technique
مركز) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا فحص)ا تونى) لذربات.

عن1ان)املور)االجتماعي):)رقم)268 
 70000 (- ا ذ15ن) (2 االمل) تجزئة)

ا ذ15ن)املغرب).
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا ل5ل) بري ) سا ك) احم ) ا س5 )
درهم) (100 بو5مة) حصة) (500  :

 لحصة.
حصة) (500 (: م5ار5) بابا) ا س5 )

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا ل5ل) بري ) سا ك) احم ) ا س5 )
حي) دكار) ز وة) (07 رقم) عن1ا ه)ا()
اكادور) (80000 اكادور) ا س1يسري)

املغرب.
ا حي) عن1ا ه)ا() م5ار5) بابا) ا س5 )
ز وة) ا  ق ة) س5ف) شارع) االداري)
 70000 ا ذ15ن) (03 رقم) ا س1سن)

ا ذ15ن)املغرب).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا ل5ل) بري ) سا ك) احم ) ا س5 )
حي) دكار) ز وة) (07 رقم) عن1ا ه)ا()
اكادور) (80000 اكادور) ا س1يسري)

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (31 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1553/2022.
672I

ISDM CONSULTING

AGRILAAY COMPANY
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
(،ETAGE(LAAYOUNE(،(70000

ا ذ15ن)املغرب
AGRILAAY COMPANY)شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)270 

تجزئة)االمل)2)ا ذ15ن)-)70000 

ا ذ15ن)املغرب)

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

41857

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (27

املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:

عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)

(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

. AGRILAAY COMPANY

:)ا زراعة)ق) غرض)ا شركة)بإوجاز)

استغالل)األرا�سي)ا زراع5ة.
عن1ان)املور)االجتماعي):)رقم)270 

 70000 (- ا ذ15ن) (2 االمل) تجزئة)

ا ذ15ن)املغرب).

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

ا ل5ل) بري ) سا ك) احم ) ا س5 )

درهم) (100 بو5مة) حصة) (500  :

 لحصة.

حصة) (500 (: م5ار5) بابا) ا س5 )

بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

ا ل5ل) بري ) سا ك) احم ) ا س5 )
حي) دكار) ز وة) (07 رقم) عن1ا ه)ا()

اكادور) (80000 اكادور) ا س1يسري)

املغرب).

ا حي) عن1ا ه)ا() م5ار5) بابا) ا س5 )

ز وة) ا  ق ة) س5ف) شارع) االداري)

 70000 ا ذ15ن) (03 رقم) ا س1سن)

ا ذ15ن)املغرب).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

ا ل5ل) بري ) سا ك) احم ) ا س5 )
حي) دكار) ز وة) (07 رقم) عن1ا ه)ا()

اكادور) (80000 اكادور) ا س1يسري)

املغرب)
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باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (31 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1551/2022.
673I

KHOUYI BADIA

LA ROCHE BARYALA
إعالن)متذ د)ا ورارات

KHOUYI BADIA
مكناس)،)50000،)مكناس)املغرب
LA ROCHE BARYALA)»شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 «
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)املحل)

رقم)161)تجزئة)مرجان)اوت)قالل)-)
50000)مكناس)املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.54651

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
املؤرخ)في)10)ماي)2022

تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)
على) ونص) ا ذي) (:1 رقم) قرار)
(« من:) ا شركة) اسم) تغ5ير) ماولي:))
 LA ROCHE BARYALA « SARL AU
.CAFE L’ASADO « SARL AU(«(:إلى(,
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:))

 LA ROCHE(«(:تغ5ير)اسم)ا شركة)من
 CAFE(«(:إلى(,(BARYALA « SARL AU

.L’ASADO « SARL AU
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) بمكناس) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)1978.
674I

THE RIGHT POINT

 OLIVIA.P
MANUFACTURING

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
تأسيس)شركة

THE RIGHT POINT
 RUE SAAD IBNOU ABI

 WAKKAS IMMEUBLE 49 ETAGE
 3(BUREAU(N°(5(،(20000،

CASABLANCA MAROC
 OLIVIA.P MANUFACTURING

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)26)شارع)

مرس)ا سلطان)ا طابق)االقل)ا شوة)
3 - 20300)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

544565
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (04
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.OLIVIA.P MANUFACTURING
إنشاء) (- (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
قتصم5م)ق مذجة)ا ذناصر)املختلفة.
قتصن5ع) قتصن5ع) تصم5م) (- (
ع ك) في) بما) مختلفة) أصناف)
قاألش5اء) الجل وة) املصن1عات)

ا زخرف5ة)قغيرها)؛
األصناف) كافة) قتس1يق) ت1زيع) (- (
ا تي)تنتجها)بنفسها)أق)تشتريها)إلعاد5)

ا ب5ع.
قتص ور) الستيراد) نشاط) أي) (- (
شبه) املنتجات) أق) الخام) امل1اد)

املصنذة)أق)املنتجات)ا نهائ5ة..
عن1ان)املور)االجتماعي):)26)شارع)
مرس)ا سلطان)ا طابق)االقل)ا شوة)

3 - 20300)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 10.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 5)بريغن1)اق 5ف5ا)ص1في):)70 

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
 30 (: أدفاوزقري) فرم) ا شركة)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ص1في) اق 5ف5ا) بريغن1) ا س5 5)
بلج5كا) (20000 بلج5كا) عن1ا ه)ا()

بلج5كا.
ا شركة)فرم)أدفاوزقري)عن1ا ه)ا()
10)ز وة) 5برتي)ا طابق)ا ثا ث)رقم)5 

20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ص1في) اق 5ف5ا) بريغن1) ا س5 5)
بلج5كا) (20000 بلج5كا) عن1ا ه)ا()

بلج5كا
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 27 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)18289.
675I

SAGEST

 MECHOUAHI
DISTRIBUTION

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

SAGEST
 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er
 ETAGE(APPT(N°(4(VN(FES(،

30000،(FES(MAROC
 MECHOUAHI DISTRIBUTION
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)مكتب)رقم)

28)ا طابق)ا رابع)مكتب)ا صفاء)
طريق)صفرق)م1الي)رش5 )فاس)-)

30000)فاس)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
72747

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (11
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.MECHOUAHI DISTRIBUTION

م1اد) ب5ع) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
ا تنظ5ف)بالجملة)ق)ا توس5ط.

مكتب) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
رقم)28)ا طابق)ا رابع)مكتب)ا صفاء)
(- فاس) رش5 ) م1الي) صفرق) طريق)

30000)فاس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: مش1احي) احم ) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() مش1احي) احم ) ا س5 )
ا رامي) بئر) (3 شوة) (1303 بوذة)
قن5طر5) (14000 ا ون5طر5) الجن1ب5ة)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() مش1احي) احم ) ا س5 )
ا رامي) بئر) (3 شوة) (1303 بوذة)
قن5طر5) (14000 ا ون5طر5) الجن1ب5ة)

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)31)ماي)2022 

تحت)رقم)2848.
676I

EXTRA-CABINET

املومي العمراني
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

EXTRA-CABINET
36)شارع)عب )ا ذالي)بن)شورقن)

مكاتب)ا سالم)ا طابق)6)مكتب)رقم)
24)،)30000،)فاس)املغرب
امل1مي)ا ذمراني)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5)في)ط1ر)

ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)44)شارع)

محم )ا سالقي)فاس)-)30000)فاس)
املغرب.

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.61475
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بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 مارس) (26 في) املؤرخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
رأسما ها) مبلغ) ا ذمراني) امل1مي)
مورها) قعن1ان) درهم) (50.000
ا سالقي) محم ) 44)شارع) اإلجتماعي)
فاس)-)30000)فاس)املغرب) ت5جة)ل)
:)ا تهاء)ا غاوة)ا غرض)ا تي)قامت)من)
استحا ة) من) قا تأك ) ا شركة) أجله)

تحو5وه.
36)عب ) ق)ح د)مور)ا تصف5ة)ب)
ا سالم) مكاتب) شورقن) بن) ا ذالي)
فاس) (30000  -  24 رقم) (6 ا طابق)

املغرب.)
ق)عين:

ا س5 )5()أو1ب)امل1مي)ق)عن1ا ه)ا()
الج و ) 07)مكرر)طا ع)قهابط)فاس)
كمصفي) املغرب) فاس) (30000 فاس)

)5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)25)ماي)2022 

تحت)رقم)2714.
677I

JURIS

KEBAB CITY SARL
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

JURIS
.)،)90000،)طنجة)مغرب

KEBAB CITY SARL)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)طريق)
تط1ان)اقامة)ابن)بط1طة)طابق)3 
رقم)62 - 90000)طنجة)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

127701
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (26
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 KEBAB(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

.CITY SARL
ب5ع) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

املاك1الت)الخف5فة.
طريق) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 3 طابق) بط1طة) ابن) اقامة) تط1ان)

رقم)62 - 90000)طنجة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 10.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )الحاج) 1ك5ل)عن1ا ه)ا()12 
 J12 عمار5) ا 1الوة) ا ب15عات) ساحة)

13140)ميراماس)فرنسا.
الحمامي) فاطمة) ا س5 5)
 13150 دا ت1ن) ز وة) (1 عن1ا ه)ا()

طراسك1ن)فرنسا.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )الحاج) 1ك5ل)عن1ا ه)ا()12 
 J12 عمار5) ا 1الوة) ا ب15عات) ساحة)

13140)ميراماس)فرنسا
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (31 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)254244.
678I

excofi

N.S CHAHBOUNI
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

excofi
ا شق)3)عمار5)لحبابي)شارع)الج1الن)
 5 ق)فاس)،)31000،)فاس)املغرب
N.S CHAHBOUNI)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)محل)رقم)
2)رقم)811)تجزئة)ا وطب)الحضري)

بنس1د5)-)30000)فاس)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

72523

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (08

مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:

عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)

 N.S (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.CHAHBOUNI

:) ول) بإوجاز) ا شركة) غرض)

//االستيراد) ا غير) لحساب) ا بضائع)

قا تص ور).

عن1ان)املور)االجتماعي):)محل)رقم)
الحضري) ا وطب) تجزئة) (811 2)رقم)

بنس1د5)-)30000)فاس)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

 1.000 (: عزيز) ا شهب1ني) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() عزيز) ا شهب1ني) ا س5 )
املاء) 276راس) االزدهاررقم) تجزئة)

 30000 يذو1ب) ا شوف)م1الي) عين)

فاس)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

عن1ا ه)ا() عزيز) ا شهب1ني) ا س5 )
املاء) 276راس) االزدهاررقم) تجزئة)

 30000 يذو1ب) ا شوف)م1الي) عين)

فاس)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ا تجارية)بفاس)بتاريخ)10)ماي)2022 

تحت)رقم)2102.

679I

TOURISMAR

TOURISMAR Sarl
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

TOURISMAR
ا شوة)1)ا طابق)4)عمار5)130 

شارع)عب ا كريم)الخطابي)إقامة)دار)
ا سذاد5)مراكش)،)40000،)مراكش)

املغرب
TOURISMAR Sarl)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ا شوة)

1)ا طابق)4)عمار5)130)شارع)
عب ا كريم)الخطابي)إقامة)دار)

ا سذاد5)-)40000)مراكش)املغرب.
تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.5901

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تذ5ين) تم) (2022 أبريل) (13 في) املؤرخ)
مسير)ج و ) لشركة)ا س5 )5()ا ذفير)

محم )علي)كمسير)قح5 
تبذا) وب1ل)استوا ة)املسير.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (31 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136310.
680I

NAC CONSEIL

MAISON DINANDIERE FES
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

NAC CONSEIL
 IMM 13 RUE TANGER BUREAU

 N° 15 ETAGE 3 BD JOULANE
 ATLAS(FES(،(30000،(FES

MAROC
 MAISON DINANDIERE FES

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شوة)با طا)
بق)األر�سي)رقم)244)حي)حرفي)عين)
 1كبي)فاس)-)30000)فا)س)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )
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رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

71657

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)

ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 وناور) (07

مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:

عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)

(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

. MAISON DINANDIERE FES

صناعة) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

االقاني)ا نحاس5ة)-)استيراد)ق)تص ور.

شوة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)

244)حي)حرفي) با طا)بق)األر�سي)رقم)

س) فا) (30000 (- فاس) عين) 1كبي)

املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

الح5اني) ابره5م) 1ري) ا س5 )

درهم) (100 بو5مة) حصة) (1.000  :

 لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

الح5اني) ابره5م) 1ري) ا س5 )

عن1ا ه)ا()40)ز وة)ما)و1ركا)حي)ا 1فاء)

فاس) (30000 فاس) صفرق) طريق) (2

املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

الح5اني) ابره5م) 1ري) ا س5 )

عن1ا ه)ا()40)ز وة)ما)و1ركا)حي)ا 1فاء)

فا)س) (30000 فاس) طريق)صفرق) (2

املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

مارس) (04 بتاريخ) بفاس) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)1168.

681I

FOUZMEDIA

SUNLIGHT TRANS
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA(،(14000،(kenitra

maroc
SUNLIGHT TRANS)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ز وة)
منص1ر)ا  هبي)ا رقم)14)عمار5)
فك5ك)املكتب)رقم)3 - 14000 

ا ون5طر5)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

65331
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (28
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.SUNLIGHT TRANS
في) :)مواقل) بإوجاز) ا شركة) غرض)

 ول)املستخ مين
 ول)ا سلع

ا تص ور)قاإلستيراد
ا نول)ا 1طني)قا  قلي

األشغال)املختلفة.
ز وة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
عمار5) (14 ا رقم) ا  هبي) منص1ر)
 14000  -  3 رقم) املكتب) فك5ك)

ا ون5طر5)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا نادي)عن1ا ه)ا() ابتسام) ا س5 5)
 ---  192 ا رياض)رقم) ز وة) املج ) حي)

طنجة)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا نادي)عن1ا ه)ا() ابتسام) ا س5 5)
 ---  192 ا رياض)رقم) ز وة) املج ) حي)

طنجة)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (18 بتاريخ) با ون5طر5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)-.
682I

FOUZMEDIA

EL ALLAOUI PORT SARLAU
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA(،(14000،(kenitra

maroc
 EL ALLAOUI PORT SARLAU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)59)شارع)
م1الي)عب ا ذزيز)إقامة)م1الي)

عب ا ذزيز)ا رقم)4)ا ون5طر5)14000 
ا ون5طر5)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
65483

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (23
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 EL (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

. ALLAOUI PORT SARLAU
اإلنذاش) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا ذواري.
 59 (: االجتماعي) املور) عن1ان)
شارع)م1الي)عب ا ذزيز)إقامة)م1الي)
عب ا ذزيز)ا رقم)4)ا ون5طر5)14000 

ا ون5طر5)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() ا ذالقي) ا س5 ) ب5ل)
تجزئة)ا ك1 ف)ف5ال)رقم)654 14000 

ا ون5طر5)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() ا ذالقي) ا س5 ) ب5ل)
تجزئة)ا ك1 ف)ف5ال)رقم)654 14000 

ا ون5طر5)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
االبت ائ5ة)با ون5طر5)بتاريخ)01)و1 15)

2022)تحت)رقم)-.
683I

FOUZMEDIA

 SOCIETE SMAL KAOUTAR
MAKEUP ARTIST

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA(،(14000،(kenitra

maroc
 SOCIETE SMAL KAOUTAR
MAKEUP ARTIST)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)59)شارع)

م1الي)عب ا ذزيز)إقامة)م1الي)
عب ا ذزيز)ا رقم)4)ا ون5طر5)14000 

ا ون5طر5)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
65493

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (24
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)
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ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
 SOCIETE SMAL KAOUTAR

.MAKEUP ARTIST
مركز) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

 لتجم5ل)قالحالقة) لنساء.
 59 (: االجتماعي) املور) عن1ان)
شارع)م1الي)عب ا ذزيز)إقامة)م1الي)
عب ا ذزيز)ا رقم)4)ا ون5طر5)14000 

ا ون5طر5)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() اسمال) ك1ثر) ا س5 5)
 14000  6 رقم) اشب5ل5ة) ز وة) (42

ا ون5طر5)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() اسمال) ك1ثر) ا س5 5)
 14000  6 رقم) اشب5ل5ة) ز وة) (42

ا ون5طر5)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
تحت) (- بتاريخ) با ون5طر5) االبت ائ5ة)

رقم)-.
684I

STE SMART TAX & AUDIT

KEEP PHONING CENTER
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

STE SMART TAX & AUDIT
 DOUAR OULED TALEB,

 LOTISSEMENT ASSAKANE AL
 ANIKE CENTRE DIAMAND

 2EME(ETG(N°8،(20610،
CASABLANCA MAROC

KEEP PHONING CENTER)شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)77ِ,)ز وة)
محم )سم5حة,)ا طابق)10,)شوة)
رقم)57 - 20090)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
544391

في) مؤرخ) م1ثق) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (17
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 KEEP (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.PHONING CENTER
مركز) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

االتصاالت.
عن1ان)املور)االجتماعي):)77ِ,)ز وة)
محم )سم5حة,)ا طابق)10,)شوة)رقم)

57 - 20090)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 500 (: ضحك) رض1ان) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
ا س5 )مه ي)ضحك):)500)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() ضحك) رض1ان) ا س5 )
 12 رقم) (5 ز وة) طا ب) اقالد) تجزئة)
 20153 ا شق) عين) (4 شوة) (2 طابق)

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
عن1ا ه)ا() ضحك) مه ي) ا س5 )
طابق) (12 عمار5) طا ب) اقالد) تجزئة)
ا  ار) (20153 ا شق) عين) (4 شوة) (2

ا ب5ضاء)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() ضحك) رض1ان) ا س5 )
 12 رقم) (5 ز وة) طا ب) اقالد) تجزئة)
 20153 ا شق) عين) (4 شوة) (2 طابق)

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 26 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825252.
685I

fiduciare(ait(assou

كروب صار اطلس
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

fiduciare(ait(assou
 198lot(mesguina(drarga(agadir(،

80000،(agadir(maroc
كرقب)صار)اطلس)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)دقار)
ا ن1اجي)ا 1داوة)مراكش)-)40253 

مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
125981

في) مؤرخ) م1ثق) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 مارس) (07
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
:)كرقب) تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

صار)اطلس.
أعمال) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

متن1عة)أق)تشي5 )املباني.
دقار) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 40253 (- مراكش) ا 1داوة) ا ن1اجي)

مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
مبلغ)رأسمال)ا شركة:)3.100.000 

درهم،)موسم)كا تالي:
 31.000 (: احماد) ا س5 )صرحان)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() احماد) صرحان) ا س5 )
ا  راركة) (164 رقم) ا سذاد5) حي)

اكادور)80000)اكادور)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() احماد) صرحان) ا س5 )
ا  راركة) (164 رقم) ا سذاد5) حي)

اكادور)80000)اكادور)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (31 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)125981.
686I

STREET BUSINESS CENTER

PACMANAGEMENT
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

STREET BUSINESS CENTER
عمار5)رقم)10،)رقم)7،)ز وة)الحرية،)
جليز،)مراكش)،)40000،)مراكش)

املغرب
PACMANAGEMENT)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شوة)

10،)رقم)7،)شارع)الحرية،)غليز،)-)
40000)مراكش)املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
125637

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 مارس) (11
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.PACMANAGEMENT
شراء) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
املنت1جات) قتص ور) قاستيراد) قب5ع)
ا 5 قية)قمذ ات)ا كمب15تر)؛)تو وم)

الخ مات)عن)بذ ..
عن1ان)املور)االجتماعي):)شوة)10،)
رقم)7،)شارع)الحرية،)غليز،)-)40000 

مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 50.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
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 Francois-Xavier, Guy, ا س5 )
بو5مة) André PAYAN : 250)حصة)

100)درهم) لحصة).
 Mathieu, Joseph, ا س5 )
 Benjamin CHEVALIER : 250

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
 Francois-Xavier, Guy, ا س5 )
 Chemin عن1ا ه)ا() (André PAYAN
de Jansier 3 33710 Prignac-et-

Marcamps)فرنسا.
 Mathieu, Joseph, ا س5 )
عن1ا ه)ا() (Benjamin CHEVALIER
 Rue marietton 69009 3 Rue  3

marietton)فرنسا.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
 Francois-Xavier, Guy, ا س5 )
 Chemin عن1ا ه)ا() (André PAYAN
de Jansier 3 33710 Prignac-et-

Marcamps)فرنسا
 Mathieu, Joseph, ا س5 )
عن1ا ه)ا() (Benjamin CHEVALIER
 Rue marietton 69009 3 Rue  3

marietton)فرنسا
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (20 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)135922.
687I

STREET BUSINESS CENTER

MEL . COMMUNICATION
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

STREET BUSINESS CENTER
عمار5)رقم)10،)رقم)7،)ز وة)الحرية،)
جليز،)مراكش)،)40000،)مراكش)

املغرب
MEL . COMMUNICATION)شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شوة)

10،)رقم)7،)شارع)الحرية،)غليز،)-)
40000)مراكش)املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
125805

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 فبراور) (15
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 MEL .(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

.COMMUNICATION
ا تس1يق) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
ا رقمي)،)منظم)خ مات)املذل1مات)،)
تجاري)،)االتصال)عبر)اإل تر ت)قإدار5)

عالقات)ا ذمالء)؛)تنظ5م)األح اث
عن1ان)املور)االجتماعي):)شوة)10،)
رقم)7،)شارع)الحرية،)غليز،)-)40000 

مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 10.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 Mélanie, Sandrine, ا س5 5)
حصة) (Frédéric PONSART : 50

بو5مة)100)درهم) لحصة).
 Mathieu, Joseph, ا س5 )
Benjamin CHEVALIER : 50)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
 Mélanie, Sandrine, ا س5 5)
عن1ا ه)ا() (Frédéric PONSART
 BD ST Loup, Bat à Pavillon ,227

Du Parc 13011)مارس5ل5ا)فرنسا.
 Mathieu, Joseph, ا س5 )
عن1ا ه)ا() (Benjamin CHEVALIER
 Rue marietton 69009 3 Rue  3

marietton)فرنسا.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
 Mélanie, Sandrine, ا س5 5)
عن1ا ه)ا() (Frédéric PONSART
 BD ST Loup, Bat à Pavillon ,227

Du Parc 13011)مارس5ل5ا)فرنسا
 Mathieu, Joseph, ا س5 )
عن1ا ه)ا() (Benjamin CHEVALIER

 Rue marietton 69009 3 Rue  3
marietton)فرنسا

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136105.
688I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 STE OUACH EXPERT
SERVICE

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع)محم )الخامس)رقم)03 

ا طابق)ا ثاني)خن5فر5)،)54000،)
خن5فر5)املغرب

 STE OUACH EXPERT SERVICE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)

ادريس)ا ثاني)ا طابق)1)رقم)169 
خن5فر5)-)54000)خن5فر5)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
4379

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (22
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 STE (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.OUACH EXPERT SERVICE
مكتب) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا  راسات)ق)األعمال)املختلفة).
شارع) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 169 رقم) (1 ا طابق) ا ثاني) ادريس)

خن5فر5)-)54000)خن5فر5)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 5) 5لى)قاشن):)1.000)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() قاشن) ا س5 5) 5لى)
خن5فر5) (54000 خن5فر5) مركز) هري)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() قاشن) ا س5 5) 5لى)
خن5فر5) (54000 خن5فر5) مركز) هري)

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (19 بتاريخ) بخن5فر5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)213.

689I

malartci

 شركة محطة البزازة
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

malartci
 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI
 MELLAL(،(23000،(BENI(MELLAL

MAROC
)شركة)محطة)ا بزاز5)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ا طريق)
ا 1طن5ة)3221)كم)8.5)ا بزاز5)بني)
مالل)-اقالد)يذيش)-)23000)بني)

مالل)املغرب.
تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.7027

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تذ5ين) تم) (2022 أبريل) (18 في) املؤرخ)
مسير)ج و ) لشركة)ا س5 )5()عزيل)

فاطمة)كمسير)آخر
تبذا) وب1ل)استوا ة)املسير.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (16 بتاريخ) مالل) ببني) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)459.

690I
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ACCOF

AMMS
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

ACCOF
 LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1
 ALIA-MOHAMMEDIA،(20800،

MOHAMMEDIA MAROC
AMMS)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)

تاد ة)ا طابق)2)درب)مراكش)بل1ك)9 
رقم)94)ا ذا 5ة)-)28830)املحم وة)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

30609
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (09
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.AMMS
أعمال) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا بناء.
شارع) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
تاد ة)ا طابق)2)درب)مراكش)بل1ك)9 
املحم وة) (28830 (- ا ذا 5ة) (94 رقم)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 333 (: سمناني) املصطفى) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
ا س5 )عب )ا ن1ر)ب1صحابا):)333 

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
ا س5 )محم )درماح):)334)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
سمناني) املصطفى) ا س5 )

رقم) (1 ز وة) الخيروة) دو1ر) عن1ا ه)ا()
31 28830)املحم وة)املغرب.

ب1صحابا) ا ن1ر) عب ) ا س5 )
عزمي) سل5مان) ز وة) (7 عن1ا ه)ا()
املستشف5ات) حي) (4 شوة) (3 طابق)

20503)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
عن1ا ه)ا() درماح) محم ) ا س5 )
 28830  221 رقم) مكناس) درب)

املحم وة)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() درماح) محم ) ا س5 )
 28830  221 رقم) مكناس) درب)

املحم وة)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (23 بتاريخ) باملحم وة) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)961/1094.
691I

ACCOF

UNO BATI
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

ACCOF
 LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1
 ALIA-MOHAMMEDIA،(20800،

MOHAMMEDIA MAROC
UNO BATI)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)جماعة)بني)

وخلف)املجمع)ا سكني)ب5تي)سكن)
ا طابق)1)شوة)42)عمار5)14)مكرر)
بوذة)2 - 28815)املحم وة)املغرب).

تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.19341
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تح1يل) تم) (2022 ماي) (12 في) املؤرخ)
من) الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)
ا سكني) املجمع) وخلف) بني) »جماعة)
42)عمار5) 1)شوة) ب5تي)سكن)ا طابق)
14)مكرر)بوذة)2 - 28815)املحم وة)
املغرب)»)إلى)»مجم1عة)لي)اقرك5 ي3 
اقامة)س)ا طابق)2)ا شوة)ب7)شارع)
ا رياض)-)28830)املحم وة)املغرب)».

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) باملحم وة) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1172/1026.

692I

MOGADOR GESTION

LE DOUAR DES ARGANIERS
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
حل)شركة

MOGADOR GESTION
 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46
 AV(MLY(IDRISSE(1(ESSAOUIRA،

44000،(ESSAOUIRA(MAROC
 LE DOUAR DES ARGANIERS

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 )في)ط1ر)ا تصف5ة(

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)دقار)
تغن5مين)س5 ي)كاقكي)-)44000 

ا ص1ير5)املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.1835

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تورر)حل) (2021 23)دجنبر) في) املؤرخ)
عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)
 LE DOUAR DES ا 1ح5 ) ا شريك)
ARGANIERS)مبلغ)رأسما ها)10.000 
درهم)قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)دقار)
 44000 (- كاقكي) س5 ي) تغن5مين)
ا ص1ير5)املغرب) ت5جة)ل):)ب5ع)ا ذوار)

ا تجاري)بتاريخ)23/09/2021..
دقار) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
 44000 (- كاقكي) س5 ي) تغن5مين)

ا ص1ير5)املغرب.)
ق)عين:

ماري) ا ج5ل) م1 5ك) ا س5 )5()
الركاني) دقار) عن1ا ه)ا() ق) كل5م1ن)
ا ص1ير5) (44000 كاقكي) س5 ي)

املغرب)كمصفي))5() لشركة.
)قعن )اإلقتضاء)الح قد)املفرقضة)
محل) املخ1 ة) هم) ا صالح5ات) على)
ق) ا ذو1د) تبل5غ) محل) ق) املخابر5)

ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (24 بتاريخ) با ص1ير5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)183/2022.
693I

MOGADOR GESTION

CONTROLE TAFETACHTE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

MOGADOR GESTION
 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46
 AV(MLY(IDRISSE(1(ESSAOUIRA،

44000،(ESSAOUIRA(MAROC
CONTROLE TAFETACHTE)شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)دكان)

با طابق)ا سفلي)ا كائن)ب قار)ريزازكة)
جماعة)تافتاشت)-)44000)ا ص1ير5)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

6167
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (13
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.CONTROLE TAFETACHTE
في) :)مواقل) بإوجاز) ا شركة) غرض)
تس5ير)ا ذمل5ات)ا تجارية)ق)الخ مات5ة)
)ا ترك5ب)ق)ا تحوق)ا  قري)من)أجهز5)

ا و5اس)على)املركبات(..
دكان) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
با طابق)ا سفلي)ا كائن)ب قار)ريزازكة)
44000)ا ص1ير5) (- جماعة)تافتاشت)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
500)حصة) (: ا س5 )احم )هطال)
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بو5مة)100)درهم) لحصة).
الجمري) جب5ل1) ا س5 5) ط5فة)
درهم) (100 بو5مة) حصة) (400  :

 لحصة.
 100 (: ا صم )هطال) ا س5 )عب )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )احم )هطال)عن1ا ه)ا()37 
 78100 جيرمان) سا ت) ف1رك1) ز وة)

سان)جيرمان)أق لي)فرنسا.
الجمري) جب5ل1) ا س5 5) ط5فة)
سا ت) ف1رك1) ز وة) (37 عن1ا ه)ا()
أق لي) جيرمان) سان) (78100 جيرمان)

فرنسا.
هطال) ا صم ) عب ) ا س5 )
73)مجم1عة) 80)رقم) عن1ا ه)ا()ز وة)

ج)اال فة)20220)ا ب5ضاء)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
هطال) ا صم ) عب ) ا س5 )
73)مجم1عة) 80)رقم) عن1ا ه)ا()ز وة)

ج)اال فة)20220)ا ب5ضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (24 بتاريخ) با ص1ير5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)181/2022.
694I

MOGADOR GESTION

AKERMOUD ENERGIE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

MOGADOR GESTION
 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46
 AV(MLY(IDRISSE(1(ESSAOUIRA،

44000،(ESSAOUIRA(MAROC
AKERMOUD ENERGIE)شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)دقار)

امل1د ين)اقرم1د)-)44000)ا ص1ير5)
املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
6169

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (14
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.AKERMOUD ENERGIE
تس5ير) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
الخ مات5ة) ق) ا تجارية) ا ذمل5ات)

)استغالل)ق)تس5ير)محطة)قق1د(.
دقار) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ا ص1ير5) (44000 (- اقرم1د) امل1د ين)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 250 (: ملس1كر) اسماع5بل) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
ا س5 )عادل)ملس1كر):)250)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
ا س5 )ق قر)ملس1كر):)500)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ملس1كر) اسماع5بل) ا س5 )
اقرم1د) املكادمة) دقار) عن1ا ه)ا()

ا ص1ير5)44000)ا ص1ير5)املغرب.
عن1ا ه)ا() ملس1كر) عادل) ا س5 )
ب1اركان) اغراس) (07 رقم) (626 ز وة)

80000)اكادور)املغرب.
عن1ا ه)ا() ملس1كر) ق قر) ا س5 )
ب1اركان) اغراس) (07 رقم) (626 ز وة)

80000)اكادور)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() ملس1كر) عادل) ا س5 )
ب1اركان) اغراس) (07 رقم) (626 ز وة)

80000)اكادور)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (24 بتاريخ) با ص1ير5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)182/2022.

695I

COMPTASIG

KASSINO TRANS
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

COMPTASIG
حي)ا سالم)بل1ك)14)رقم)2)س5 ي)
سل5مان)،)14200،)س5 ي)سل5مان)

املغرب
KASSINO TRANS)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)عمار5)
رقم)148)شوة)02)ا طابق)األقل)

شارع)محم )الخامس)س5 ي)قاسم)
16000)س5 ي)قاسم)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
29173

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (13
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.KASSINO TRANS
:) ول) بإوجاز) ا شركة) غرض)

املستخ مين)
 ول)ا بضائع

األشغال)املختلفة.
عمار5) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
األقل) ا طابق) (02 شوة) (148 رقم)
قاسم) س5 ي) الخامس) محم ) شارع)

16000)س5 ي)قاسم)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )كصين1) 1ر)ا  ون):)1.000 

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا  ون) كصين1) 1ر) ا س5 )
18)رقم) بل1ك) ا ل5م1ن) عن1ا ه)ا()حي)

14 14200)س5 ي)سل5مان)14200.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا  ون) كصين1) 1ر) ا س5 )
18)رقم) بل1ك) ا ل5م1ن) عن1ا ه)ا()حي)

14 14200)س5 ي)سل5مان)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 13 بتاريخ) قاسم) بس5 ي) االبت ائ5ة)

ماي)2022)تحت)رقم)240.
696I

’Entreprise(assisstance(*ENTASS*

CONSTRUCTION 5D
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

 Entreprise assisstance*
‹*ENTASS

 ongle(rue(berkane(et(melila(،
60000،(oujda(maroc

CONSTRUCTION 5D)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)04)ز وة)

ا زياني)قج 5)-)60000)قج 5)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
39139

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2021 شتنبر) (23
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.CONSTRUCTION 5D
مهن س) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

مذماري
ا تخط5ط)الحضري)قاإلدار5
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ا تصم5م
04)ز وة) (: عن1ان)املور)االجتماعي)
ا زياني)قج 5)-)60000)قج 5)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: ا  ون) ا س5 )مباركي) 1ر)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )مباركي) 1ر)ا  ون)عن1ا ه)ا()
04)ز وة)ا زياني)قج 5)60000)قج 5)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )مباركي) 1ر)ا  ون)عن1ا ه)ا()
04)ز وة)ا زياني)قج 5)60000)قج 5)

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
أبريل) (06 بتاريخ) ب1ج 5) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)448.
697I

STE HTCPRO SARL

AVANT GARDISTE
إعالن)متذ د)ا ورارات

STE HTCPRO SARL
 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE
 HASSAN BEN TABIT BUREAU
N°1،(14000،(KENITRA(MAROC
AVANT GARDISTE)»شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 «
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)7)ز وة)

ست1كه1 م)املح5ط)-)10000)ا رباط)
املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.129343
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)24)ماي)2022
تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)

على) ونص) ا ذي) (:1 رقم) قرار)
 OBO تجاري) اسم) إضافة) (- ماولي:)

INTERIEURS
قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

-)تغ5ير)عن1ان)ا شركة
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)4:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ا تجاري) املركز) (: ا شركة) عن1ان)
ا غزالي) شارع) س4) محل) ا ل5م1ن)

ا رباط
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) (01 بتاريخ) با رباط) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)125129.
698I

امغار)عب )ا غاف1ر

 BOUHDID DE
CONSTRUCTION

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

حل)شركة

امغار)عب )ا غاف1ر
شارع)الجيش)امللكي)اقامة)ا ن1ر)رقم)
1)ا طابق)االقل)تط1ان)،)93000،)

تط1ان)املغرب
 BOUHDID DE

CONSTRUCTION)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 )في)ط1ر)ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)

خ5اطين)قيسرية)ا 1اسذة)رقم)4 
تط1ان)-)93000)تط1ان)املغرب.

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.17803
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
حل) تورر) (2022 وناور) (14 في) املؤرخ)
عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)
 BOUHDID DE ا 1ح5 ) ا شريك)
رأسما ها) مبلغ) (CONSTRUCTION
مورها) قعن1ان) درهم) (100.000
قيسرية) خ5اطين) شارع) اإلجتماعي)
 93000 (- تط1ان) (4 رقم) ا 1اسذة)

تط1ان)املغرب) ت5جة)ل):)الخسار5.
شارع) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
 4 رقم) ا 1اسذة) قيسرية) خ5اطين)

تط1ان)-)93000)تط1ان)املغرب.)

ق)عين:
ق) ب1ح و ) و1نس) ا س5 )5()
رقم) الخراز) محم ) شارع) عن1ا ه)ا()
املغرب) تط1ان) (93000 تط1ان) (465

كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة)
:)شارع)خ5اطين)قيسرية)ا 1اسذة)رقم)

4)تط1ان
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
فبراور) (10 بتاريخ) بتط1ان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)576.
699I

FLASH ECONOMIE

BALLON OVAL
إعالن)متذ د)ا ورارات

دو1ان)األستاع)بن)شورقن)كريم
م1ثق)با  ار)ا ب5ضاء

زاقية)شارع)إم5ل)زقال)25)ز وة)
شامبينيي)طابق)3

ا  ار)ا ب5ضاء
BALLON OVAL « SARL «

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5
برأسمال)400.000)درهم)

مورها)االجتماعي)/)ا  ار)ا ب5ضاء)
زاقية)ز وة)كالي)ق)ز وة)به15 ف5ل)متجر)

رقم
طرف) من) حرر) عو ) بم1جب) (1-
االستاد)بن)شورقن)كريم)م1ثق)با  ار)
 2022 مارس) (25 بتاريخ) ا ب5ضاء)
اجتماع5ة) حصة) (1360 تف1يت) تم)
في) دهرسماء) م1�سى) ا س5 ) ومتلكها)
 BALLON املسما5) ا شركة) رأسمال)
ا س5 ) قع ك) فائ 5) (OVAL SARL

بناني)شك5ب.
ا ذام) الجمع) محضر) بم1جب) (2-
(« شركة) االعت5ادي) شركاء) ا غير)
عات) شركة) (، (»BALLON OVAL
با  ار) املنذو ) مح قد5) مسؤق 5ة)
ا ب5ضاء)بتاريخ)25)مارس)2022)تورر)

ما)ولي):
ا تف1يت) عمل5ة) على) املصادقة) (•

ا سا فة)ا ذكر.)

م1�سى) ا ساد5) استوا ة) (•
دهرسماء)ق)بناني)شك5ب)من)منصبهم)

كمسيرون) لشركة.
•)تذ5ين)ا س5 )شك5ب)بناني)مسيرا)
مح قد5) غير) مل 5) قح5 ا) لشركة)
با ت1ق5ع) ا شركة) تلتزم) قب  ك)

ا 1ح5 ) لمسير)ا 1ح5 .
األسا�سي) ا وا 1ن) تح وث) (•

 لشركة.
أسا�سي) قا 1ن) اعتماد) تم) (3-
 «BALLON OVAL« مح ث) لشركة)
بم1جب) املسؤق 5ة) مح قد5) شركة)
بن) األستاع) طرف) من) حرر) عو )
شورقن)كريم)بتاريخ)25)مارس)2022.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (4-
 25 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825075.
 لخالصة)قا ب5ان

بنشورقن)كريم
م1ثق

700I

FLASH ECONOMIE

TETOUANE CITY
إعالن)متذ د)ا ورارات

دو1ان)األستاع)بن)شورقن)كريم
م1ثق)با  ار)ا ب5ضاء

زاقية)شارع)إم5ل)زقال)25)ز وة)
شامبينيي)طابق)3

ا  ار)ا ب5ضاء
TETOUANE CITY« SARL.AU «
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)

بشريك)قح5 
برأسمال)100.000)درهم)

مورها)االجتماعي)/)إقامة)سذ )2 
عمار5)رقم)3)ا شوة)15)هره1ر5)

تمار5
 ص)اعالني)

حرر) ت1ث5وي) عو ) بم1جب) (1-
كريم) شورقن) بن) االستاد) طرف) من)
م1ثق)با  ار)ا ب5ضاء)بتاريخ)18)ابريل)
بنبراه5م) ر�سى) ا س5 ) قام) (2022
بتف1يت)جم5ع)الحصص)االجتماع5ة)
1.000)حصة)اجتماع5ة) ق)مجم1عها)
املسما5) ا شركة) رأسمال) في) ومتلكها)
شركة) (- (-TETOUANE CITY
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قح5 ) بشريك) املسؤق 5ة) مح قد5)
قع ك) فائ 5«)ساما)ا فست)»)شركة)

مح قد5)املسؤق 5ة).
ا ذام) الجمع) محضر) بم1جب) (2-
شركة) االعت5ادي) شركاء) ا غير)
املنذو ) (، (« (TETOUANE CITY«
با  ار)ا ب5ضاء)بتاريخ)18)ابريل)2022 

تورر)ما)ولي):
ا تف1يت) عمل5ة) على) املصادقة) (•

ا سا فة)ا ذكر.)
بنبراه5م) ر�سى) ا س5 ) استوا ة) (•

من)منصبه)كمسير)قح5 ) لشركة.
ا هادي) عب ) زهير) ا س5 ) تذ5ين) (•
غير) مل 5) قح5 ا) لشركة) مسيرا)
ا شركة) تلتزم) قب  ك) مح قد5)

با ت1ق5ع)ا 1ح5 ) لمسير)ا 1ح5 .
األسا�سي) ا وا 1ن) تح وث) (•

 لشركة
أسا�سي) قا 1ن) اعتماد) تم) (3-
 TETOUANE CITY«(مح ث) لشركة
بشريك) املسؤق 5ة) مح قد5) ش1كة) («
طرف) من) حرر) عو ) بم1جب) قح5 )
 18 بتاريخ) كريم) شورقن) بن) األستاع)

ابريل)2022.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (4-
ابريل) (26 بتاريخ) با رباط) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)125012.
 لخالصة)قا ب5ان
بنشورقن)كريم

م1ثق

701I

FLASH ECONOMIE

 GLOBAL ZEN CARGO
TRADE

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

شركة)كل1بال)زن)كارك1)تراو )
 GLOBAL ZEN CARGO TRADE «

 « SARL
تح1يل)املور)االجتماعي) شركة)

كل1بال)زن)كارك1)تراو ).
ا ذام) الجمع) محضر) بموت�سى)
ا غير)عادي)املنذو )بتاريخ)20)اكت1بر)
2020)فإن)ا شريكين)في)شركة)كل1بال)
زن)كارك1)تراو )شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)املسجلة)في)ا سجل)ا تجاري)

 310537 رقم) تحت) ا ب5ضاء)  ل ار)

قررا):)

املور)االجتماعي) لشركة) -)تح1يل)

من):17)شارع)با)حماد)،ا طابق)ا ثاني)

ا ب5ضاء) ،ا  ار) ،بلف ور) (3 ،رقم)

60،شارع) أ) عا 5ة،عمار5) :إقامة) إلى)
األقل) ا طابق) (، إسماع5ل) م1الي)
٬رقم)أ)8 ٬حي)ا صخ1ر)ا س1داء)ا  ار)

ا ب5ضاء.

-)تح5ين)ا وا 1ن)ا  اخلي) لشركة.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

 29 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

 1 بر)2021)تحت)رقم802254.

702I

malartci

شركة اكسبير بابتري
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
ت1س5ع)نشاط)ا شركة)

malartci

 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI

 MELLAL(،(23000،(BENI(MELLAL

MAROC

شركة)اكسبير)بابتري)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)االجتماعي)محل)رقم)

13)تجزئة)الحسنى)22)اقالد)ع5اد)بني)

مالل)-)23000)بني)مالل)املغرب.

ت1س5ع)نشاط)ا شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.9047

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)

تمت) (2022 أبريل) (25 في) املؤرخ)

نشاط) إلى) ا تا 5ة) األنشطة) إضافة)

ا شركة)الحالي):

ب5ع)ا ذواقير.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (

ماي) (11 بتاريخ) مالل) ببني) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)451.

703I

LE LEGALISTE

STE GENERATION CAMPUS
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM BOUABID
 APPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ،(20000،(CASABLANCA
MAROC

 STE GENERATION CAMPUS
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)قصر)
الحاج)حسين)الخ5نج)-)52000 

ا راش5 وة)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
15915

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (06
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 STE (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.GENERATION CAMPUS
مجمع) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

سكني)جامعي,)موهى,)مطذم..
قصر) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 52000 (- الخ5نج) حسين) الحاج)

ا راش5 وة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: سذاد5) حسن) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() سذاد5) حسن) ا س5 )

 218 رقم) (2 ا ذاطي) عين) تجزئة)

52000)ا راش5 وة)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

عن1ا ه)ا() سذاد5) حسن) ا س5 )
 218 رقم) (2 ا ذاطي) عين) تجزئة)

52000)ا راش5 وة)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

االبت ائ5ة)با رش5 وة)بتاريخ)25)أبريل)

2022)تحت)رقم)-.

704I

فيسك1 ت)خ مات

 STE BAK›S TECVHNOLOGY

&SERVICES SARL AU
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
رفع)رأسمال)ا شركة

فيسك1 ت)خ مات

شارع)محم )حجاج)تط1ان،)93040،)

تط1ان)املغرب

 STE BAK›S TECVHNOLOGY

SERVICES SARL AU&)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)

COMPLEXE BELLA VISTA T17-

 F-A 10 BAHIA NEGRO ETAGE

 02 CABO NEGRO - 93200

.MARTIL MAROC
رفع)رأسمال)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.18543

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)

رفع) تم) (2022 أبريل) (08 في) املؤرخ)
رأسمال)ا شركة)بمبلغ)ق ره)»90.000 

إلى) درهم«) (10.000« من) أي) درهم«)

»100.000)درهم«)عن)طريق):)تو وم)

حصص) و وة)أق)ع5ن5ة.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

أبريل) (28 بتاريخ) بتط1ان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1320.

705I



ع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022)الجريدة الرسمية   10658

MBLANCHISSERIE SARL

911AGENCY
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

911)أجن�سي
زاقية)ز وة)االمير)م1الي)عب هللا)ق)

ز وة)ا نخلة)عمار5)1)طابق)4)شوة)7 
،)20000،)ا  ارا ب5ضاء)املغرب

911AGENCY)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)زاقية)ز وة)
االمير)م1الى)عب )هللا)ق)ز وة)ا نخلة)
اقامة)1)طابق)4)ا شوة)7 - 20000 

ا  ا را ب5ضاء)املغرب)
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

540523
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (11
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.911AGENCY
قكا ة) (: (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا ت1اصل)ا رقمي)-)اإلعالم5ات)
-استيراد-تص ور-تجار5-

-)اشغال)متن1عة
عن1ان)املور)االجتماعي):)زاقية)ز وة)
ا نخلة) ق)ز وة) االمير)م1الى)عب )هللا)
 20000  -  7 ا شوة) (4 1)طابق) اقامة)

ا  ا را ب5ضاء)املغرب).
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
حصة) (500 (: بطاش) علي) ا س5 )

بو5مة)100)درهم) لحصة).
 500 (: ا ه ري) اسماع5ل) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() بطاش) علي) ا س5 )

 31 عمار5) طماريس) دو1ر) اقامة)
شوة)08)دار)ب1عز5)ا ن1اصر)27182 

ا  ارا ب5ضاء)املغرب.
ا ه ري) اسماع5ل) ا س5 )
ا ذام) املنظر) شارع) (453 عن1ا ه)ا()
ا  ارا ب5ضاء) (20153 كل5ف1ر 5ا)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() بطاش) علي) ا س5 )
 31 عمار5) طماريس) دو1ر) اقامة)
شوة)08)دار)ب1عز5)ا ن1اصر)27182 

ا  ارا ب5ضاء)املغرب
ا ه ري) اسماع5ل) ا س5 )
ا ذام) املنظر) شارع) (453 عن1ا ه)ا()
ا  ارا ب5ضاء) (20153 كل5ف1ر 5ا)

املغرب)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 19 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

أبريل)2022)تحت)رقم)821591.
706I

ELMGHARI BTP

ELMGHARI BTP
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

ELMGHARI BTP
ELMGHARI BTP)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)32)شارع)
ا بنفسج)إقامة)زيت1 ة)طابق)2)رقم)

21 - 20130)ا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

544305
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (20
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ELMGHARI BTP
ا بناء) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

قاألعمال)املختلفة.
عن1ان)املور)االجتماعي):)32)شارع)
رقم) (2 طابق) زيت1 ة) إقامة) ا بنفسج)

21 - 20130)ا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
مبلغ)رأسمال)ا شركة:)1.000.000 

درهم،)موسم)كا تالي:
 5.000 (: األمين) املغاري) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
 5.000 (: نس5م) املغاري) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() األمين) املغاري) ا س5 )
مركز)عين)ب5 ا)91022)قزان)املغرب.

عن1ا ه)ا() نس5م) املغاري) ا س5 )
إقامة)مريم)بناء)E)شوة)4)شارع)حسن)

2)اك ال)10020)ا رباط)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() األمين) املغاري) ا س5 )
قزان) (91022 قزان) ب5 ا) عين) مركز)

املغرب
عن1ا ه)ا() نس5م) املغاري) ا س5 )
إقامة)مريم)بناء)E)شوة)4)شارع)حسن)
ا رباط) (10020 ا رباط) اك ال) (2

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 25 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)-.
707I

LE LEGALISTE

STE FITNOW
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM BOUABID
 APPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ،(20000،(CASABLANCA
MAROC

STE FITNOW)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)16 

قصر)آوت)الحاج)حسين)الخ5نج)-)

52000)ا راش5 وة)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

15909

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (06

مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:

عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)

 STE (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.FITNOW

مجمع) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
ريا�سي.

 16 رقم) (: االجتماعي) املور) عن1ان)

(- الخ5نج) حسين) الحاج) آوت) قصر)

52000)ا راش5 وة)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

 1.000 (: سذاد5) حسن) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() سذاد5) حسن) ا س5 )
 218 رقم) (2 ا ذاطي) عين) تجزئة)

52000)ا راش5 وة)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

عن1ا ه)ا() سذاد5) حسن) ا س5 )
 218 رقم) (2 ا ذاطي) عين) تجزئة)

52000)ا راش5 وة)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

االبت ائ5ة)با رش5 وة)بتاريخ)21)أبريل)

2022)تحت)رقم)-.

708I
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CAGERE

AMBP MOROCCO
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

CAGERE

258)ز وة)مصطفى)املذاني)،)

20130،)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب

AMBP MOROCCO)شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5)في)ط1ر)

ا تصف5ة(

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)12)ز وة)

صبري)ب1جمذة)ا طابق)األقل)شوة)
رقم)6 - 20110)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب.

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.365897

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)

حل) تورر) (2022 ماي) (18 في) املؤرخ)

املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)

AMBP MOROCCO)مبلغ)رأسما ها)

مورها) قعن1ان) درهم) (200.000,00
ب1جمذة) صبري) ز وة) (12 اإلجتماعي)

 20110  -  6 رقم) شوة) األقل) ا طابق)

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب) ت5جة)ل):)ققف)

ا نشاط.
ق)ح د)مور)ا تصف5ة)ب)12)ز وة)

شوة) األقل) ا طابق) ب1جمذة) صبري)
رقم)6 - 20110)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.)

ق)عين:
بنذمرق) رش5 ) ا س5 )5()

م1الي) شارع) (76 عن1ا ه)ا() ق)
حي) (13 شوة) ا  قر4) االقل) ادريس)

ا ب5ضاء) ا  ار) (20250 املستشف5ات)

املغرب)كمصفي))5() لشركة.

الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (

املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)

تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)

ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

 01 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15)2022)تحت)رقم)826127.

709I

LE LEGALISTE

MONTRIVER GROUP
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM BOUABID
 APPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ،(20000،(CASABLANCA
MAROC

MONTRIVER GROUP)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)17 
قصر)آوت)الحاج)حسين)الخ5نج)-)

52000)ا راش5 وة)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
15901

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (06
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.MONTRIVER GROUP
غرض)ا شركة)بإوجاز):)فن ق.

 17 رقم) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
(- الخ5نج) حسين) الحاج) آوت) قصر)

52000)ا راش5 وة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: سذاد5) حسن) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() سذاد5) حسن) ا س5 )
 218 رقم) (2 ا ذاطي) عين) تجزئة)

52000)ا راش5 وة)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() سذاد5) حسن) ا س5 )
 218 رقم) (2 ا ذاطي) عين) تجزئة)

52000)ا راش5 وة)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
االبت ائ5ة)با رش5 وة)بتاريخ)25)أبريل)

2022)تحت)رقم)-.
710I

STREET BUSINESS CENTER

Jab-jad Filaha
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

STREET BUSINESS CENTER
عمار5)رقم)10،)رقم)7،)ز وة)الحرية،)
جليز،)مراكش)،)40000،)مراكش)

املغرب
Jab-jad Filaha)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)مكتب)رقم)
2)،)عمار5)جاسم)،)ا طابق)األقل)،)
رقم)139)،)شارع)محم )الخامس)،)

ك5ليز)-)40000)مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
125985

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (04
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
Jab- (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.jad Filaha
ترب5ة) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
قا  قاجن؛) امل1ا�سي) ترب5ة) الحلزقن؛)
تص ور)قاستيراد)املنتجات)ا زراع5ة.

مكتب) (: االجتماعي) املور) عن1ان)

رقم)2)،)عمار5)جاسم)،)ا طابق)األقل)
،)رقم)139)،)شارع)محم )الخامس)،)

ك5ليز)-)40000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 10.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )هشام)جبران):)100)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() جبران) هشام) ا س5 )
 1 ا حي)ا شت1ي)إقامة) ؤ ؤ5)األطلس)
34 40000)مراكش) ا شوة) عمار5)ج)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() جبران) و1سف) ا س5 )
ا بركة) حي) ب1غابة) س5 ي) ز وة) (02

ا ورية)11000)سال)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (31 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136309.
711I

COMPTA-YASS SARL AU

CAFE DORVAL
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

COMPTA-YASS SARL AU
 IMM IBN KHALDOUN AV IBN
 KHALDOUNE(BR(10(V.N(SAFI(،

46000،(SAFI(MAROC
CAFE DORVAL)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)23)ز وة)
االقح1ان)تجزئة)ك1ار)حي)ا فردقس)

آسفي)املغرب)-)46000)آسفي)
املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
12839

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
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ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (24
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 CAFE (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.DORVAL
غرض)ا شركة)بإوجاز):)موهى.

23)ز وة) (: عن1ان)املور)االجتماعي)
ا فردقس) حي) ك1ار) تجزئة) االقح1ان)
آسفي)املغرب)-)46000)آسفي)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )مذين)احم ):)1.000)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() احم ) مذين) ا س5 )
حي) ك1ار) تجزئة) االقح1ان) ز وة) (23
 46000 املغرب) آسفي) ا فردقس)

آسفي)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() احم ) مذين) ا س5 )
حي) ك1ار) تجزئة) االقح1ان) ز وة) (23
 46000 املغرب) آسفي) ا فردقس)

آسفي)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) بآسفي) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)******.
712I

sofoget

EXCELLENCE BUILDINGS
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

،(14000،(kenitra(maroc

 EXCELLENCE BUILDINGS
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ا ون5طر5)

59)م1الي)عب )ا ذزيز)إقامة)
م1الي)عب )ا ذزيز)رقم)4 - 14000 

ا ون5طر5)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
65459

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (20
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.EXCELLENCE BUILDINGS
انذاش) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

عواري)
اشغال)عامة)ق)اعمال)ا بناء.

عن1ان)املور)االجتماعي):)ا ون5طر5)
م1الي) إقامة) ا ذزيز) عب ) م1الي) (59
عب )ا ذزيز)رقم)4 - 14000)ا ون5طر5)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: ا زياتي) جمال) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
 1000 (: ا زياتي) جمال) ا س5 )

بو5مة)100)درهم.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() ا زياتي) جمال) ا س5 )

ا ون5طر5)14000)ا ون5طر5)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() ا زياتي) جمال) ا س5 )

ا ون5طر5)14000)ا ون5طر5)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) با ون5طر5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)91516.
713I

اوت)رب5ع

YERS DISTRIBUTION
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

اوت)رب5ع
 LOT ALKHALIL 1 NR 99

 MHAMID(MARRAKECH(،
40160،)مراكش)املغرب

YERS DISTRIBUTION)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)دقار)
اقالد)رح1)اغ1اط5م)الح1ز)-)42304 

مراكش)املغرب.
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.110501

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2022 أبريل) (08 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
عب ا 1اح ) ()5( ا س5 ) تف1يت)
من) اجتماع5ة) حصة) (330 حاجي)
()5( ا س5 ) حصة) فائ 5) (330 أصل)
أبريل) (08 بتاريخ) ا ذيس1ي) محم )

.2022
عب ا رحمان) ()5( ا س5 ) تف1يت)
اجتماع5ة) حصة) (340 امل1دن) اوت)
ا س5 ) حصة) فائ 5) (340 أصل) من)
08)أبريل) )5()محم )ا ذيس1ي)بتاريخ)

.2022
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
و1 15) (01 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136319.
714I

IDAZIS

IDAZIS
عو )تس5ير)حر)ألصل)تجاري))األشخاص)

املذن1ي1ن(
عو )تس5ير)حر)ألصل)تجاري

IDAZIS
 03 قي) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)

املسجل) (IDAZIS أعطى) (2022 وناور)

با سجل)ا تجاري)211127)باملحكمة)

ا تجارية)با  ار)ا ب5ضاء)حق)ا تس5ير)

الحر) ألصل)ا تجاري)ا كائن)ب)ا رقم)

هللا) عب ) م1الي) حي) (164 ا رقم) (14

ا  ارا ب5ضاء) (20480 (- ا شق) عين)

مل 5) ش1كري) محم ) املغرب) فائ 5)

ق) (2022 وناور) (01 تبت ئ)من) 3)سنة)

تنتهي)في)31)دجنبر)2024)موابل)مبلغ)

شهري)ق5مته)6.000)درهم.

715I

EUROMED COMPTA-SARL

TOGATHER DISTRIBUTION
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
رفع)رأسمال)ا شركة

EUROMED COMPTA-SARL

 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar

 QI(Marrakech(،(40000،

MARRAKECH MAROC

 TOGATHER DISTRIBUTION

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)عمار5)

املسار)رقم)1106)ا طابق)ا تا ت)

ا حي)ا صناعي)مراكش)-)40000 

مراكش)املغرب.

رفع)رأسمال)ا شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.116791

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)

تم) (2022 أبريل) (25 في) املؤرخ)

ق ره) بمبلغ) ا شركة) رأسمال) رفع)

»625.000)درهم«)أي)من)»500.000 

عن) درهم«) (1.125.000« إلى) درهم«)

أق) حصص) و وة) تو وم) (: طريق)

ع5ن5ة.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (19 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)135885.

716I
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مكتب)املحاسبة

QUALITY DRUS
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

مكتب)املحاسبة
9)عمار5)قب5ل)شارع)الجيش)امللكي)
س5 ي)بن1ر،)24350،)س5 ي)بن1ر)

املغرب
QUALITY DRUS)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5)في)ط1ر)

ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)
 MAGASIN, N° 41, RUE

 ABDELKHALEK TORRES 9, SIDI
BENNOUR 24350)س5 ي)بن1ر)

املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.3143

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 ماي) (13 في) املؤرخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
رأسما ها) مبلغ) (QUALITY DRUS
مورها) قعن1ان) درهم) (100.000
 MAGASIN, N° 41, RUE(اإلجتماعي
 ABDELKHALEK TORRES 9, SIDI
بن1ر) س5 ي) (BENNOUR 24350

املغرب) ت5جة)ل):),.
ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
 MAGASIN, N° 41, RUE
 ABDELKHALEK TORRES SIDI
بن1ر) س5 ي) (BENNOUR 24350

املغرب.)
ق)عين:

ق) امه5 ر5) الخا ق) عب ) ا س5 )5()
عن1ا ه)ا()34)اقامة)ا صفاء)عمار5)9 
س5 ي) (24300 الج و 5) (10 ا شوة)

بن1ر)املغرب)كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 31 بتاريخ) بن1ر) بس5 ي) االبت ائ5ة)

ماي)2022)تحت)رقم)103.
717I

( SMART SYSTECH((سمارت)سيستك

»RAYAGE AGRE » »رياج أجري 
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

»RAYAGE AGRE)»)»رياج)أجري)»)
شركه)عات)مسؤق 5ة)مح ده
6)شارع)مرس)سلطان)شوة)
3)ا طابق)األقل)،)20130،)

ا  ارا ب5ضاء)املغرب
»RAYAGE AGRE)»)»رياج)أجري)»)

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)6)شارع)

مرس)سلطان)شوة)3)ا طابق)األقل)
- - 20130)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.349917
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تذ5ين) تم) (2022 ماي) (09 في) املؤرخ)
مسير)ج و ) لشركة)ا س5 )5()حل1ي)

رضاء)كمسير)قح5 
تبذا)إلقا ة)مسير.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 27 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)18326.
718I

NEGOCEMAR

M.BAGHDADI
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

NEGOCEMAR
 RUE HARIRI IMB HALIMA N°12

90000)،،)طنجة)املغرب
M.BAGHDADI)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)
ا شاطئ)رقم)28)طنجة)ا با 5ة)-)

90000)طنجة)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

127277
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (18
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:

عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)

(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.M.BAGHDADI

محل) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

 ل1جبات)الخف5فة

تجزئة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)

(- ا با 5ة) طنجة) (28 رقم) ا شاطئ)

90000)طنجة)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

 250 (: محم ) ح1ح1د) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

ا س5 )ح1ح1د)حمز5):)250)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).

 500 (: ا بغ ادي) محم ) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() محم ) ح1ح1د) ا س5 )
 5 رقم) (116 ز وة) ا با 5ة) طنجة)

90000)طنجة)املغرب.

عن1ا ه)ا() حمز5) ح1ح1د) ا س5 )
 4 رقم) (108 ز وة) ا با 5ة) طنجة)

90000)طنجة)املغرب.

ا س5 )محم )ا بغ ادي)عن1ا ه)ا()

ا وطذة) (28 ا ز وة) ا شاطئ) تجزئة)

 90000 ا با 5ة) طنجة) (2 ا طابق) (28

طنجة)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

ا س5 )محم )ا بغ ادي)عن1ا ه)ا()

ا وطذة) (28 ا ز وة) ا شاطئ) تجزئة)

 90000 ا با 5ة) طنجة) (2 ا طابق) (28

طنجة)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (17 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)4272.

719I

( SMART SYSTECH((سمارت)سيستك

)SERVECORP) سرفيكورب
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

سرف5ك1رب))SERVECORP()شركه)
عات)مسؤق 5ة)مح ده)شريك)قح5 

إقامة)عب امل1من)مركز)زاقية)
عب امل1من)ق)شارع)أ 1ال)ا طابق)
ا تاني)مكتب)202)-)،)20130،)

ا  ارا ب5ضاء)املغرب
سرف5ك1رب))SERVECORP()شركة)

عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)إقامة)
عب امل1من)مركز)زاقية)عب امل1من)
ق)شارع)أ 1ال)ا طابق)ا تاني)مكتب)

202 - - 20130)ا  ار)ا ب5ضاء)
املغرب.

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.428379
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تذ5ين) تم) (2022 ماي) (19 في) املؤرخ)
مسير)ج و ) لشركة)ا س5 )5()عل1ي)

هشام)كمسير)قح5 
تبذا) وب1ل)استوا ة)املسير.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 01 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15)2022)تحت)رقم)18867.
720I

fidmbk

BIBTI TRANS
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

fidmbk
مشرع)بلوصيري)،)16150،)مشرع)

بلوصيري)املغرب
BIBTI TRANS)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)دقار)
ا ن1يرات)ا ن1يرات)بلوصيري)-)
16150)مشرع)بلوصيري)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
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مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

759
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (20
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 BIBTI (: بمختصر)تسم5تها) اإلقتضاء)

.TRANS
:) ول) بإوجاز) ا شركة) غرض)

األشخاص)ق)ا بضائع.
دقار) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
(- بلوصيري) ا ن1يرات) ا ن1يرات)

16150)مشرع)بلوصيري)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 60.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 600 (: ا بيبطي) هشام) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() ا بيبطي) هشام) ا س5 )
 16150 ا ن1يرات) ا ن1يرات) دقار)

مشرع)بلوصيري)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() ا بيبطي) هشام) ا س5 )
 16150 ا ن1يرات) ا ن1يرات) دقار)

مشرع)بلوصيري)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
بتاريخ) بلوصيري) بمشرع) االبت ائ5ة)

30)ماي)2022)تحت)رقم)56.
721I

global audit partners

palmeraie holding
شركة)املساهمة

تغ5ير)تسم5ة)ا شركة

global audit partners
 Avenue Hassan II rond point

 saint(exupéry(etg(3(appt(19(،
20000،(casablanca(maroc
palmeraie holding)شركة)

املساهمة
قعن1ان)مورها)االجتماعي)مجمع)
ا نخ5ل)مراكش)-)1487)مراكش)

املغرب.
تغ5ير)تسم5ة)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
 39377

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تغ5ير) تم) (2022 أبريل) (15 في) املؤرخ)
 palmeraie« من) ا شركة) تسم5ة)
 africorp« إلى) (»holding

. «consortium
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) (01 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136321.
722I

kdmcompta

COLIS IKHWANE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

kdmcompta
شارع)ابن)رش )عمار5)ا ذلج)رقم)5/5 

،)60000،)قج 5)املغرب
COLIS IKHWANE)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)10)ز وة)
37)حي)املير)علي)قج 5)-)60000 

قج 5)املغرب.
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)-.
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2021 08) 1 بر) في) املؤرخ)

املصادقة)على):
حسناقي) )5() بنى) ا س5 ) تف1يت)
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (500
()5( ا س5 ) حصة) فائ 5) (1.000

محم )از  از)بتاريخ)08) 1 بر)2021.
حسناقي) )5() بنى) ا س5 ) تف1يت)
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (500
()5( ا س5 ) حصة) فائ 5) (1.000
08) 1 بر) بتاريخ) حض1ري) و1سف)

.2021

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (

و1 15) (21 بتاريخ) ب1ج 5) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)169.

723I

global audit partners

YAS DELICES
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

global audit partners

 Avenue Hassan II rond point

 saint(exupéry(etg(3(appt(19(،

20000،(casablanca(maroc

YAS DELICES)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)

الجن5 عمار5)ميرادقر)ب)رقم)9 - 

املذارف)-)20370)ا  ار)ا ب5ظاء)

املغرب.

تف1يت)حصص
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.500005

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)

تمت) (2022 أبريل) (25 في) املؤرخ)

املصادقة)على):

ا ذربي) محم ) ()5( ا س5 ) تف1يت)

من) اجتماع5ة) حصة) (170 حلمي)

()5( ا س5 ) حصة) فائ 5) (330 أصل)

محم )مه ي)ا ذل1ي)بتاريخ)25)أبريل)

.2022

ا ذربي) محم ) ()5( ا س5 ) تف1يت)

80)حصة)اجتماع5ة)من)أصل) حلمي)

عمر) ()5( ا س5 ) حصة) فائ 5) (330

أب1سلهام)بتاريخ)25)أبريل)2022.

ا ذربي) محم ) ()5( ا س5 ) تف1يت)

من) اجتماع5ة) حصة) (80 حلمي)

()5( ا س5 ) حصة) فائ 5) (330 أصل)

أبريل) (25 بتاريخ) حاجبي) واسم5نة)

.2022

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (

 01 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15)2022)تحت)رقم)825824.

724I

TRANSPORT QUATRE CHEMINS

PARAPHARMACIE SABRI
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

STE PARAPHARMACIE SABRI
 N°04 IMM. N°02 LES JARDINS
 D›AGADIR CITE EL MASSIRA

 AGADIR(،(80000،(AGADIR
MAROC

PARAPHARMACIE SABRI)شركة)
عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)04 
عمار5)02)ح ائق)أكادور)أكادور)-)

80000)اكادور)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
48817

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2021 شتنبر) (01
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.PARAPHARMACIE SABRI
(: بإوجاز) ا شركة) غرض)
 MARCHAND D’ARTICLE ET
 PRODUITS PARAMEDICAUX ET

.PARAPHARMACEUTIQUES
 04 رقم) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
(- أكادور) أكادور) ح ائق) (02 عمار5)

80000)اكادور)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: صبري) فت5حة) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
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عن1ا ه)ا() صبري) فت5حة) ا س5 5)
رقم) (3106 ز وة) ا فا�سي) شارع)عالل)
ا زكان) (80000 ا زكان) ا  شير5) (16

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() صبري) فت5حة) ا س5 5)
رقم) (3106 ز وة) ا فا�سي) شارع)عالل)
ا زكان) (80000 ا زكان) ا  شير5) (16

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
شتنبر) (15 بتاريخ) باكادور) ا تجارية)

2021)تحت)رقم)106443.
725I

ائتما 5ة)الج1هر5

CONFIANCE INDUSTRIE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قفل)ا تصف5ة

ائتما 5ة)الج1هر5
ا رقم)163)ز وة)تامسنة)بل1ك)

جم5لة)ا طابق)ا ثاني)،)25000،)
خريبكة)اململكة)املغرب5ة

CONFIANCE INDUSTRIE)شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي):)351)ز وة)
ا ز بق)حي)ا هناء)-)25000)خريبكة)

املغرب.
قفل)ا تصف5ة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
.913

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2013 فبراور) (06 في) املؤرخ)
شركة) (CONFIANCE INDUSTRIE
مبلغ) املح قد5) املسؤق 5ة) عات)
قعن1ان) درهم) (50.000 رأسما ها)
ا ز بق) ز وة) (351 اإلجتماعي) مورها)
املغرب) خريبكة) (25000 (- ا هناء) حي)

 ت5جة) ذ م)اشتغال)ا شركة.
ق)عين:

ق) مغات) محم ) ا س5 )5()
عن1ا ه)ا()351)ز وة)ا ز بق)حي)ا هناء)
25000)خريبكة)املغرب)كمصفي))5()

 لشركة.
ق)ق )تم)انذواد)الجمذ5ة)الختام5ة)
ز وة) (351 قفي) (2022 ماي) (12 بتاريخ)

خريبكة) (25000 (- ا هناء) حي) ا ز بق)
املغرب.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) (01 بتاريخ) بخريبكة) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)249/2022.

726I

2S COMPTE

مطبعة ابو آية
إعالن)متذ د)ا ورارات

2S COMPTE
 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE(BOUJAAD(،(25060،
BOUJAAD MAROC

مطبذة)اب1)آوة)»شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 «
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)5)ا طابق)

االقل)تجزئة)بني)سمير)-)25050 
قادي)زم)املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.333
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
اتخاع) تم) (2022 ماي) (09 في) املؤرخ)

ا ورارات)ا تا 5ة:)
قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
طرف) من) اجتماع5ة) حصص) ب5ع)
ب.ت.ق.) رقم) سار5) مج قلي) ا س5 5)
شرقاقي) حاكمي) ا س5 ) إلى) (JK5218

 Q92309(.رقم)ب.ت.ق
قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
رقم) شرقاقي) حاكمي) ا س5 ) تذ5ين)
ج و 5) كمسير) (Q92309 ب.ت.ق.)

 لشركة
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)6:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

حاكمي)شرقاقي)200000.00)درهم
على) ونص) ا ذي) (:7 رقم) بن )
2000)حصة) ماولي:)حاكمي)شرقاقي)

اجتماع5ة
على) ونص) ا ذي) (:13 رقم) بن )
رقم) شرقاقي) ا تس5ير:حاكمي) ماولي:)

Q92309(.ب.ت.ق

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) زم) ب1ادي) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)56/2022.
727I

«BASMAT AL NAHAR«

«BASMAT AL NAHAR«
إعالن)متذ د)ا ورارات

«BASMAT AL NAHAR«
 RDC, Douar El Gharbia,
 Commune El Haouzia,

Azemmour.(،(24100،)الج و 5)
املغرب

»BASMAT AL NAHAR«)»شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 «
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)مراب)

رقم)2،)تجزئة)دقار)الحاج)عباس،)
الج و 5)-)24000)الج و 5)املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.14865
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)07)أبريل)2022
تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)

قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ا س5 ) تف1يت) على) املصادقة) (1-
في) حصصه) جم5ع) ا ذب ي) أحم )
ا شركة))1000()حصة) فائ 5)ا س5 )
أحم )ا ذسري.)-)تذ5ين)ا س5 )أحم )
غير) مل 5) كمسير) لشركة) ا ذسري)
أحم ) ا س5 ) استوا ة) بذ ) مح قد5)
ا ذب ي.)-) ول)مور)ا شركة)من)مراب)
عباس،) الحاج) دقار) تجزئة) (،2 رقم)
ا غرب5ة،) دقار) ا سفلي،) إلى) الج و 5)

جماعة)الح1زية،)ازم1رز
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
ونص) ا ذي) (:4-6-7-14 رقم) بن )
بمور) الخاصة) ا بن1د) ماولي:) على)
قمسير) ا شركاء) قحصص) ا شركة)

ا شركة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (23 بتاريخ) بالج و 5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)27840.
728I

األستاع)محم )بن)عب )الجل5ل

AL FORATE LILISTITMAR
إعالن)متذ د)ا ورارات

األستاع)محم )بن)عب )الجل5ل
13)شارع)ج1الن)رقم)16)ق)17 
ا طابق)ا ثا ث)،)30000،)فاس)

املغرب
AL FORATE LILISTITMAR)»شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5«
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)13)شارع)
الج1الن)ضهر)املهراز)مجمع)مكاتب)
األطلس)ا طابق)5)مكتب)رقم)28 - 

30070)فاس)املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.60687

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
املؤرخ)في)18)ماي)2022

تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)
قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

ت1س5ع)نشاط)ا شركة
قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
مريم) اآلنسة) ج و 5) مسير5) تذ5ين)

بصير
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
نشاط)ا شركة)ه1)اإلنذاش)ا ذواري،)

ا فالحة،)اإلستيراد)ق)ا تص ور
على) ونص) ا ذي) (:14 رقم) بن )
بثينة) ا س5 5) تسيرا شركة) ماولي:)

فريش)قاآلنسة)مريم)بصير
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)31)ماي)2022 

تحت)رقم)2371.
729I

 CABINET KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

MOISSY CONSTRUCTION
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

 CABINET KAMFIN DE LA
 COMPTABILITE ET GESTION

DES AFFAIRES
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 RES RAHMA R PRINCIPAL 19
 OURIAGHEL 2 « RAHMA

 1(»(N°130(Tanger(،(90000،
TANGER MAROC

 MOISSY CONSTRUCTION
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)

م1الي)اسماع5ل)14)اقامة)م1الي)
اسماع5ل)ا طابق)ا ثا ث)رقم)9 
طنجة)-)90000)طنجة)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
127705

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (17
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.MOISSY CONSTRUCTION
ا بناء) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

قاألعمال)املتن1عة.
شارع) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
م1الي) اقامة) (14 اسماع5ل) م1الي)
 9 رقم) ا ثا ث) ا طابق) اسماع5ل)

طنجة)-)90000)طنجة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: و1سف) ا سوال) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا سوال)و1سف)عن1ا ه)ا() ا س5 )
املسافر) ا شه5 5) ز وة) ا زقدوة) حي)
طنجة) (90000 طنجة) (5 رقم) عائشة)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

ا سوال)و1سف)عن1ا ه)ا() ا س5 )
املسافر) ا شه5 5) ز وة) ا زقدوة) حي)
طنجة) (90000 طنجة) (5 رقم) عائشة)

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (31 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)5022.
730I

TRANSPORT QUATRE CHEMINS

CAFE MISSISSIPI
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

STE MISSISSIPI SARL
 N°6 IMMEUBLE N°1 LES

 JARDINS(D›AGADIR(AGADIR(،
80000،(AGADIR(MAROC

CAFE MISSISSIPI)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)6 
عمار5)رقم)1)ح ائق)أكادور)أكادور)-)

80000)اكادور)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

51565
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (28
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 CAFE (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.MISSISSIPI
 SALON-(: غرض)ا شركة)بإوجاز)

DE THE ; CAFE
.RESTAURANT ,FAST FOOD -

 6 رقم) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
(- أكادور) أكادور) 1)ح ائق) عمار5)رقم)

80000)اكادور)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )م5ل1د)ا ب1يهي):)500)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
200)حصة) (: زه5 ) ا س5 5) ادوة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
 100 (: ا س5 ) بن) رميساء) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
 100 (: ا س5 ) بن) ه5ثم) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
 100 (: ا س5 ) بن) أرقى) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() ا ب1يهي) م5ل1د) ا س5 )
اقامة)افاق)املا 5ة)مجمع)164)عمار5)
بنسركاق) ا 1فاق) (202 ا شوة) ب)

أكادور)80000)أكادور)املغرب.
ا س5 5) ادوة)زه5 )عن1ا ه)ا()حي)
 03 ا شوة) ملير) عمار5) االسماع5ل5ة)

ا ذ15ن)70000)ا ذ15ن)املغرب.
ا س5 ) بن) رميساء) ا س5 5)
املجاز) قصر) ا ل1ب5 ) دقار) عن1ا ه)ا()

فحص)ا جر5)94152)ا جر5)املغرب.
ا س5 )ه5ثم)بن)ا س5 )عن1ا ه)ا()
دقار)ا ل1ب5 )قصر)املجاز)فحص)ا جر5)

94152)ا جر5)املغرب.
ا س5 5)أرقى)بن)ا س5 )عن1ا ه)ا()
دقار)ا ل1ب5 )قصر)املجاز)فحص)ا جر5)

94152)ا جر5)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() ا ب1يهي) م5ل1د) ا س5 )
اقامة)افاق)املا 5ة)مجمع)164)عمار5)
بنسركاق) ا 1فاق) (202 ا شوة) ب)

أكادور)80000)اكادور)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)باكادور)بتاريخ)30)ماي)2022 

تحت)رقم)110055.
731I

FLASH ECONOMIE

OUAD BOBINAGE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

OUAD BOBINAGE
)شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5

شارع) (357 اإلجتماعي:) مورها) (
 9 رقم) ا شوة) (5 -ا طابق) (5 محم )

فضاء)ا/2)-)ا  ار)ا ب5ضاء
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

544483
في) مؤرخ) عرفي) عو ) :بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (17
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5
OUAD BOBINAGE:تسم5ة)

ا شركة
(- إصالح) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

 ف)-)تج و )املحركات)ا كهربائ5ة
 357 (: االجتماعي) املور) عن1ان)
شارع)محم )5)-ا طابق)5)ا شوة)رقم)

9)فضاء)ا/2)-)ا  ار)ا ب5ضاء
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة
 50.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي
حصة) (250 (: قاد) محم ) ا س5 )

بو5مة)100)درهم) لحصة
 250: قاد) ا فتاح) عب ) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء
 103 عن1ا ه) قاد) محم ) ا س5 )
-ا  ار) الف5ل5ت) اسحاق) زينب) ز وة)

ا ب5ضاء
عن1ا ه) قاد) ا فتاح) عب ) ا س5 )
ع) الف5ل5ت) اسحاق) زينب) ز وة) (103

ب)-)ا  ار)ا ب5ضاء
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قم1اطن)مسيري)ا شركة
 103 عن1ا ه) قاد) محم ) ا س5 )
ا  ار) (- الف5ل5ت) اسحاق) زينب) ز وة)

ا ب5ضاء
عن1ا ه) قاد) ا فتاح) عب ) ا س5 )
ع) الف5ل5ت) اسحاق) زينب) ز وة) (103

ب)-)ا  ار)ا ب5ضاء
باملركز) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا ب5ضاء) با  ار) الجه1ي) الستثمار)
رقم) تحت) (2022 ماي) (19 بتاريخ)

2168

732I
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MBLANCHISSERIE SARL

MBLANCHISSERIE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

MBLANCHISSERIE SARL
.)،)27182،)ا  ارا ب5ضاء)املغرب

MBLANCHISSERIE)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)
ا نصر)،محل)3A)،اقامة)ف15 صري)

ب1سك1ر5)ا حي)ا صناعي)اقالد)
صالح)،اقل5م)ا ن1اصر)-)27182 

ا  ا را ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

544135
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (11
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.MBLANCHISSERIE
تصبين- (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
أ 1اع) مذظم) (( –صباغة) تنظ5ف)
األ بسة)ق)األقمشة)ق)األفرشة))أثاث)
ق) –سجادات.....() لمنازل) زرابي)
ق) املؤسسات) ملختلف) ق)  لمواقالت)
شركات-) (: اإلقتصادوين) ا فاعلين)
ا شباب-) دقر) مالعب-) (– مؤسسات)
مساج -)مكاتب)عم1م5ة)ق)حر5.....)(
)-)تصن5ع)قب5ع)م1اد)ا تنظ5ف)–

تجار5-) ق) (– قتص ور) استيراد) (
أشغل)مختلفة.)

شارع) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ف15 صري) ،اقامة) (3A ،محل) ا نصر)
اقالد) ا صناعي) ا حي) ب1سك1ر5)
 27182 (- ا ن1اصر) ،اقل5م) صالح)

ا  ا را ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

 500 (: ا ه ري) اسماع5ل) ا س5 )
حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

ا س5 )زكرياء)ا ه ري):)500)حصة)
بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

ا ه ري) اسماع5ل) ا س5 )
ا ذام) املنظر) شارع) (453 عن1ا ه)ا()
ا  ارا ب5ضاء) (20153 كل5ف1ر 5ا)

املغرب.
عن1ا ه)ا() ا ه ري) زكرياء) ا س5 )
 10020 حسان) أص5لة) ز وة) (9 شوة)

ا رباط)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا ه ري) اسماع5ل) ا س5 )
ا ذام) املنظر) شارع) (453 عن1ا ه)ا()
ا  ارا ب5ضاء) (20153 كل5ف1ر 5ا)

املغرب
عن1ا ه)ا() ا ه ري) زكرياء) ا س5 )
 10020 حسان) أص5لة) ز وة) (9 شوة)

ا رباط)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 25 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825256 .
733I

FLASH ECONOMIE

BALLON OVAL 
إعالن)متذ د)ا ورارات

دو1ان)األستاع)بن)شورقن)كريم
م1ثق)با  ار)ا ب5ضاء

زاقية)شارع)إم5ل)زقال)25)ز وة)
شامبينيي)طابق)3

ا  ار)ا ب5ضاء
BALLON OVAL « SARL «

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5
برأسمال)400.000)درهم)

مورها)االجتماعي)/)ا  ار)ا ب5ضاء)
زاقية)ز وة)كالي)ق)ز وة)به15 ف5ل)متجر)

رقم)10
من) حرر) عو ) بم1جب) (1-
طرف)االستاد)بن)شورقن)كريم)م1ثق)
با  ار)ا ب5ضاء)بتاريخ)12)ابريل)2021 
اجتماع5ة) حصة) (2640 تف1يت) تم)
ا شركة) رأسمال) في) ا شركاء) ومتلكها)

املسماBALLON OVAL SARL(5)على)
ا شكل)ا تالي)/

طرف) من) اجتماع5ة) حصة) (190
م1�سى)دهرسماء

1225)حصة)اجتماع5ة)من)طرف)
 ادوة)دهرسماء

1225)حصة)اجتماع5ة)من)طرف)
سار5)مريم)دهرسماء

قع ك) فائ 5)كل)من)/
حصة) (240 بنسبة) شك5ب) بناني)

اجتماع5ة
حصة) (800 بنسبة) زكرياء) بناني)

اجتماع5ة
حصة) (800 بنسبة) ر�سى) بناني)

اجتماع5ة
حصة) (800 بنسبة) خ وجة) بناني)

اجتماع5ة.
الجمع) محضر) بم1جب) (2-
ا ذام)ا غير)االعت5ادي) شركاء)شركة)
عات) شركة) (، (» (BALLON OVAL  «
با  ار) املنذو ) مح قد5) مسؤق 5ة)
ا ب5ضاء)بتاريخ)12)ابريل)2021)تورر)

ما)ولي):
ا تف1يت) عمل5ة) على) املصادقة) (

ا سا فة)ا ذكر.)
دهرسماء) م1�سى) ا س5 ) استوا ة)

من)منصبه)كمسير)قح5 ) لشركة.
تذ5ين)ا س5 )م1�سى)دهر)سماء)ق)
ا س5 )شك5ب)بناني)مسيرون) لشركة)
مل 5)غير)مح قد5)قب  ك)تلتزم)ا شركة)

با ت1ق5ع)املشترك) لمسيرون.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (3-
 24 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2021)تحت)رقم)779345.
734I

SOYACOM

 SOCIETE ZELLIGE DESIGN 
POTERIE DECO FES ZDPDF

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
تأسيس)شركة

SOYACOM
 N°76(AVENUE(HASSAN(II(،

30000،(FES(MAROC
 SOCIETE ZELLIGE DESIGN 
 POTERIE DECO FES ZDPDF

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)20 
ا حي)ا صناعي)عين) وبي)-)30000 

فاس)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

72701
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (13
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
 SOCIETE ZELLIGE DESIGN

.POTERIE DECO FES ZDPDF
صناعة) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
الخزف-تص ور) من) منت1جات)

قاستيراد.
 20 رقم) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 30000 (- عين) وبي) ا صناعي) ا حي)

فاس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
250)حصة) (: ا س5 ) اجي)فخاري)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
ا س5 )حمز5)فخاري):)250)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
ا س5 )عثمان)فخاري):)200)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
 150 (: خ وجة) ا زاهر) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
 150 (: فخاري) سلمى) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 ) اجي)فخاري)عن1ا ه)ا()رقم)
1)ز وة)ال ة)فاطمة)ا زهراء)شوة)5)م)

ج)30000)فاس)املغرب.
عن1ا ه)ا() فخاري) حمز5) ا س5 )
رقم)1)ز وة)ال ة)فاطمة)ا زهراء)شوة)

5)م)ج)30000)فاس)املغرب.
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عن1ا ه)ا() فخاري) عثمان) ا س5 )
رقم)1)ز وة)ال ة)فاطمة)ا زهراء)شوة)

5)م)ج)30000)فاس)املغرب.
ا س5 5)ا زاهر)خ وجة)عن1ا ه)ا()
رقم)1)ز وة)ال ة)فاطمة)ا زهراء)شوة)

5)م)ج)30000)فاس)املغرب.
عن1ا ه)ا() فخاري) سلمى) ا س5 5)
رقم)1)ز وة)ال ة)فاطمة)ا زهراء)شوة)

5)م)ج)30000)فاس)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 ) اجي)فخاري)عن1ا ه)ا()رقم)
1)ز وة)ال ة)فاطمة)ا زهراء)شوة)5)م)

ج)30000)فاس)املغرب
عن1ا ه)ا() فخاري) حمز5) ا س5 )
رقم)1)ز وة)ال ة)فاطمة)ا زهراء)شوة)

5)م)ج)30000)فاس)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)27)ماي)2022 

تحت)رقم)2313.
735I

( SMART SYSTECH((سمارت)سيستك

)SERVECORP) سرفيكورب
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تف1يت)حصص

سرف5ك1رب))SERVECORP()شركه)
عات)مسؤق 5ة)مح ده)شريك)قح5 

إقامة)عب امل1من)مركز)زاقية)
عب امل1من)ق)شارع)أ 1ال)ا طابق)
ا تاني)مكتب)202)-)،)20130،)

ا  ارا ب5ضاء)املغرب
سرف5ك1رب))SERVECORP()شركة)

عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)إقامة)
عب امل1من)مركز)زاقية)عب امل1من)
ق)شارع)أ 1ال)ا طابق)ا تاني)مكتب)

202 - - 20130)ا  ار)ا ب5ضاء)
املغرب.

تف1يت)حصص
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.428379
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تمت) (2022 ماي) (19 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
م1دن) محم ) ()5( ا س5 ) تف1يت)
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (1.000
()5( ا س5 ) حصة) فائ 5) (1.000

هشام)عل1ي)بتاريخ)19)ماي)2022.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
 01 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15)2022)تحت)رقم)18867.
736I

FLASH ECONOMIE

AM DEVELOPPEURS
إعالن)متذ د)ا ورارات

AM DEVELOPPEURS
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5

رأسما ها:100000)درهم
مورها)االجتماعي):فضاء)باب)ا فا)3 
ز وة)باب)منص1ر)عمار5)س)ا طابق)

1)ا  ار)ا ب5ضاء
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

241891
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
قرر) (2022 ماي) (12 بتاريخ) املؤرخ)

ا شركاء)ما)ولي):
ا س5 ) مسيرون) لشركة) تذ5ين)
 ب5ل)مستغفر)ق)ا س5 5)غ5ثة)مستغفر)

مكان)ا س5 )ابراه5م)مستغفر
مستغفر) ابراه5م) ا س5 ) تف1يت)
ا س5 ) ب5ل) من) حصة) كل) (1000

مستغفر)قا س5 5)غ5ثة)مستغفر)
ا س5 5)غ5ثة)مستغفر500)حصة
ا س5 ) ب5ل)مستغفر)500)حصة

املجم1ع)1000)حصة
تذ ول)ا فصل)15)ق)7)من)ا نظام)

األسا�سي) لشركة
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 01 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15)2022)تحت)رقم)826049
737I

FLASH ECONOMIE

SOCIETE SASSA
إعالن)متذ د)ا ورارات

دو1ان)األستاع)بن)شورقن)كريم
م1ثق)با  ار)ا ب5ضاء

زاقية)شارع)إم5ل)زقال)25)ز وة)

شامبينيي)طابق)3

ا  ار)ا ب5ضاء

SOCIETE SASSA « SARL «

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5

برأسمال)100.000)درهم)

مورها)االجتماعي)/)ا  ار)ا ب5ضاء)

إقامة)سكني)بل1ك)ه)عمار5)11)شوة)
رقم)1)اهل)ا غالم)س5 ي)ا بر 1�سي

من) حرر) عو ) بم1جب) (1-

كريم) شورقن) بن) االستاد) طرف)

م1ثق)با  ار)ا ب5ضاء)بتاريخ)08)ق)15 

330)حصة) تف1يت) تم) (2020 و1 15ز)

هشام) ا س5 ) ومتلكها) اجتماع5ة)

املسما5) ا شركة) رأسمال) في) قس5مي)

ا س5 ) قع ك) فائ 5) (SASSA SARL

ا سذ5 )ق ان.

طرف) من) حرر) عو ) بم1جب) (2-

م1ثق) كريم) شورقن) بن) االستاد)

 15 ق) (08 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار)

500)حصة) تف1يت) تم) (2020 و1 15ز)

ا سذ5 ) ا س5 ) ومتلكها) اجتماع5ة)

املسما5) ا شركة) رأسمال) في) ق ان)

ا س5 ) قع ك) فائ 5) (» (SASSA  «

ب1شذ5ب)ش15ب.

ا ذام) الجمع) محضر) بم1جب) (3-

(« شركة) االعت5ادي) شركاء) ا غير)

مسؤق 5ة) عات) شركة) (، (»SASSA

ا ب5ضاء) با  ار) املنذو ) مح قد5)

بتاريخ)15)و1 15ز)2020)تورر)ما)ولي):

•)املصادقة)على)عمل5ات)ا تف1يت)

ا سا فة)ا ذكر.)

ا سذ5 ) ق ان) ا س5 ) استوا ة) (•

من)منصبه)كمسير) لشركة.

ب1شذ5ب)ش15ب) ا ساد5) تذ5ين) (•

ق)ا سذ5 )ق ان)مسيرون) لشركة)مل 5)

ا شركة) تلتزم) قب  ك) مح قد5) غير)

با ت1ق5ع)املشترك) لمسيرون.

األسا�سي) ا وا 1ن) تح وث) (•

 لشركة.

أسا�سي) قا 1ن) اعتماد) تم) (4-

شركة) (»SASSA« مح ث) لشركة)

عو ) بم1جب) املسؤق 5ة) مح قد5)

شورقن) بن) األستاع) طرف) من) حرر)

كريم)بتاريخ)15)و1 15ز)2020

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (5-
 29 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15ز)2020)تحت)رقم)741453.
 لخالصة)قا ب5ان

بنشورقن)كريم
م1ثق

738I

FLASH ECONOMIE

 6MS TALENT
RECRUITMENT AGENCY

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

حل)شركة

 6MS TALENT RECRUITMENT
AGENCY

)شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

رأسما ها:)5.000,00)درهم
)مورها)اإلجتماعي:)39)شارع)ال ة)

ا 5اق1ت)ا شوة)د)ا طابق)5)-)ا  ار)
ا ب5ضاء

RC:511797-I.F:50399083
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
قرر) (2022 ماي) (04 بتاريخ) املؤرخ)

ا شريك)ا 1ح5 
حل)ا شركة

 Michèle ا س5 5) -تذ5ين)
BONHOMME)الحامل)لج1از)ا سفر)
في) ا واطنة) ق) (17FC90959 رقم)
94Traverse Prat 13008)مارس5ل5ا)

مل 5) كمصف5ة) لشركة) فرنسا)
ا صالح5ات) أقسع) مع) ا تصف5ة)

 لو5ام)بذمل5ات)ا تصف5ة
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 31 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825902
739I

CABINET RAMI EXPERTISE

ALTINTECH
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace Rihab Fés, Avenue Allal
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 ben Abdellah Immb D, N°56,
 5ème(étage(Bureau(30(،(30000،

Fés, Maroc
ALTINTECH)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)عب )
ا كريم)الخطابي)عمار5)بن)م1�سى)
الج1اش)ا طابق)ا ثاني)فاس)-)

30000)فاس)املغرب.
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.71569
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تح1يل) تم) (2022 ماي) (12 في) املؤرخ)
من) الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)
عمار5) الخطابي) ا كريم) عب ) »شارع)
ا ثاني) ا طابق) الج1اش) م1�سى) بن)
إلى) املغرب«) فاس) (30000 (- فاس)
»مكتب)رقم)38)ا طابق)الخامس)رقم)
مكاتب) ا زهراء) فاطمة) ال ة) شارع) (1
فاس) (30000 (- فاس) الجل5ل) عب )

املغرب«.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)31)ماي)2022 

تحت)رقم)2823.
740I

Chef Comptable

NEVA LOGISTICS
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE
 MEKNES(،(50000،(MEKNES

MAROC
NEVA LOGISTICS)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ا طابق)
األر�سي)إقامة)جنان)ا راحة)تجزئة)
رقم)3)اإلسماع5ل5ة)1)شارع)الجيش)
امللكي)امل ونة)الج و 5)مكناس)-)

50000)مكناس)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

56263
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)

ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (19

املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:

عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)

 NEVA(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

.LOGISTICS

:) ول) بإوجاز) ا شركة) غرض)

 TRANSPORTا بضائع) صالح)ا غير

 DE MARCHANDISES POUR LE

.COMPTE D’AUTRUI

ا طابق) (: االجتماعي) املور) عن1ان)

تجزئة) ا راحة) جنان) إقامة) األر�سي)
الجيش) شارع) (1 اإلسماع5ل5ة) (3 رقم)

(- مكناس) الج و 5) امل ونة) امللكي)

50000)مكناس)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

ا س5 )بلمكي)محم ):)500)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).

 300 (: املج5 ) عب ) بلمكي) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

ا س5 )ب1د 5بي)عب )ا 1اح ):)200 

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() محم ) بلمكي) ا س5 )
فاس) طريق) ا سذ5 5) الح5ا5) ز وة)

املنزه)50000)مكناس)املغرب.

املج5 ) عب ) بلمكي) ا س5 )

املنزه) حي) ا سذ5 5) الح5ا5) عن1ا ه)ا()

50000)مكناس)املغرب.

ا 1اح ) عب ) ب1د 5بي) ا س5 )
تجزئة) (8 جناح) (172 رقم) عن1ا ه)ا()

قرطبة)50000)مكناس)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

املج5 ) عب ) بلمكي) ا س5 )

املنزه) حي) ا سذ5 5) الح5ا5) عن1ا ه)ا()

50000)مكناس)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) بمكناس) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)1972.
741I

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

YAZACCE TRADE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
حل)شركة

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
ز وة)ا ذرب5ة)ا سذ1دوة)–)رقم)

ا ذمار5)-20)ا طابق)األقل)رقم)5)،)
30000،)فاس)مغرب

YAZACCE TRADE)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 )في)ط1ر)ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)كراج)

رقم)1 76)تجزئة)فض5لة)طريق)عين)
ا شوف)-)30000)فاس)املغرب.

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.64107
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
حل) تورر) (2022 ماي) (23 في) املؤرخ)
عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)
 YAZACCE TRADE( 5ا شريك)ا 1ح
درهم) (100.000 رأسما ها) مبلغ)
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)كراج)رقم)1 
76)تجزئة)فض5لة)طريق)عين)ا شوف)
(- (: ل) املغرب) ت5جة) فاس) (30000  -

األزمة)ا صح5ة)
تذو5 ) إلى) أدى) الح قد) إغالق) (-
عامي) في) ا تجارية) ا ذالقات) تط1ر)

2020)ق)2021.
كراج) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
عين) تجزئة)فض5لة)طريق) (76  1 رقم)

ا شوف)-)30000)فاس)املغرب.)
ق)عين:

وزامي) ادري�سي) مرقان) ا س5 )5()
شارع) قاديس) ز وة) (9 عن1ا ه)ا() ق)
 30000 فاس) اوم1زار) طريق) حسان)

فاس)املغرب)كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)

ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة)
قاديس)شارع)حسان)طريق) ز وة) (9 :

اوم1زار)فاس
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) (01 بتاريخ) بفاس) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)2390/022.
742I

M CAPITAL GESTION

ام كبتال جستيو
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

M CAPITAL GESTION
 Casablanca(،(20200،

casablanca maroc
ام)كبتال)جست15)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)44 

شارع)بئرا زاران)املذاريف)-)20370 
ا ب5ضاء)املغرب.
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.415515

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2019 و1 15) (19 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
اخزيز) سمير) ()5( ا س5 ) تف1يت)
 100 أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (25
محم ) ()5( ا س5 ) حصة) فائ 5)

باحماد)بتاريخ)19)و1 15ز)2019.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
 05 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

مارس)2020)تحت)رقم)70311.
743I

ACCOF

UNO BATI
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
رفع)رأسمال)ا شركة

ACCOF
 LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1
 ALIA-MOHAMMEDIA،(20800،

MOHAMMEDIA MAROC
UNO BATI)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
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قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)مجم1عة)
لي)اقرك5 ي3)اقامة)س)ا طابق)2 

ا شوة)ب7)شارع)ا رياض)-)28830 
املحم وة)املغرب).

رفع)رأسمال)ا شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.19341
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
رفع) تم) (2022 ماي) (12 في) املؤرخ)
ق ره) بمبلغ) ا شركة) رأسمال)
من) أي) درهم«) (1.390.000«
 2.000.000« إلى) درهم«) (610.000«
حصص) تو وم) (: طريق) عن) درهم«)

 و وة)أق)ع5ن5ة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) باملحم وة) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1172/1026.

744I

SELECT CONSEIL

UNIVERS STONE
إعالن)متذ د)ا ورارات

SELECT CONSEIL
شارع)عب )امل1من)عمار4215)ا طابق)
ا رابع)رقم16)،)20360،)ا ب5ضاء)

املغرب
UNIVERS STONE)»شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5«
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)ت1ين)
سا تر)ملتوى)شارع)ا زرقط1ني)ق)
شارع)املسير5)ا طابق)الخامس)-)-)

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.163103

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
اتخاع) تم) (2021 دجنبر) (29 في) املؤرخ)

ا ورارات)ا تا 5ة:)
قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
استمرار)نشاط)ا شركة)رغم)الخسائر)

املسجلة
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)0:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

 م)وتم)تذ ول)اي)بن 

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 23 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)824999.
745I

ACCOF

 ALROMAR ENERGIE
MAROC

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
رفع)رأسمال)ا شركة

ACCOF
 LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1
 ALIA-MOHAMMEDIA،(20800،

MOHAMMEDIA MAROC
 ALROMAR ENERGIE MAROC

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)منشأه)

رش5 )1)شارع)سبتة)طريق)بني)وخلف)
اقامة)زينب)-)28815)املحم وة)

املغرب).
رفع)رأسمال)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.13413

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
رفع) تم) (2022 ماي) (13 في) املؤرخ)
ق ره) بمبلغ) ا شركة) رأسمال)
من) أي) درهم«) (1.500.000«
 2.100.000« إلى) درهم«) (600.000«
حصص) تو وم) (: طريق) عن) درهم«)

 و وة)أق)ع5ن5ة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (31 بتاريخ) باملحم وة) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1187/1038.
746I

DARAA AUDIT

MJ LOCO
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

DARAA AUDIT
 ROUTE BOUSKOURA PROJET

 GREEN(WORK(IMM(A(N°7،
20000،)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب

MJ LOCO)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ز وة)
الحرية)رقم)10)ا طابق)3)شوة)5 - 

20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
544937

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (19
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 MJ (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.LOCO
تأجير) (• (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا ذوارات.
•)تشي5 )املباني)ألغراض)اإلوجار.

ز وة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 -  5 شوة) (3 ا طابق) (10 رقم) الحرية)

20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )امل ني)جابر):)1.000)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() جابر) امل ني) ا س5 )
تجزئة)املنظر)الجم5ل)رقم)50)س5 ي)
ا ب5ضاء) ا  ار) (20000 مذرقف)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() جابر) امل ني) ا س5 )
تجزئة)املنظر)الجم5ل)رقم)50)س5 ي)
ا ب5ضاء) ا  ار) (20000 مذرقف)

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 01 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15)2022)تحت)رقم)825937.
747I

زقبير)ب1تغماس

STE BENNACER PROMO
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

زقبير)ب1تغماس
اكن1ل)املركز)تاز5)،)35050،)تاز5)

املغرب
STE BENNACER PROMO)شركة)

عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)
امحرف)رقم)168)تاز5)-)35000)تاز5)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
6535

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (12
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 STE (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

. BENNACER PROMO
منذش) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

عواري)/)اشغال)مختلفة).
تجزئة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
تاز5) (35000 (- تاز5) (168 امحرف)رقم)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )عب )املج5 )بناصر):)1.000 

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
بناصر) املج5 ) عب ) ا س5 )
مكناسة) علي) اقالد) دقار) عن1ا ه)ا()

ا غرب5ة)تاز5)35000)تاز5)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (
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قم1اطن)مسيري)ا شركة:

بناصر) املج5 ) عب ) ا س5 )

مكناسة) علي) اقالد) دقار) عن1ا ه)ا()

ا غرب5ة)تاز5)35000)تاز5)املغرب)

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

االبت ائ5ة)بتاز5)بتاريخ)24)ماي)2022 

تحت)رقم)224.

748I

CCFCHADI

ROZBUD
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
حل)شركة

ROZBUD

شركة)عات)مسؤ 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 

ا  ار)ا ب5ضاءمورها)اإلجتماعي:)9 

ساحة)عش)ا سن1 1)حي)راسين
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)

ا تجاري:347071

حل)شركة

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)

حل) تورر) (2022 أبريل) (18 في) املؤرخ)

عات) مح قد5) مسؤ 5ة) عات) شركة)

رأسما ها50.000  ا 1ح5 ) ا شريك)

 9 اإلجتماعي) مورها) قعن1ان) درهم)

ساحة)عش)ا سن1 1)حي)راسين)-

ا شركة) (: ل) ا  ارا ب5ضاء) ت5جة)

 م)تصل) لغرض)ا تى)قامت)من)اجله)

.)ق)ح د)مور)ا تصف5ة)ب)ز وة)أس )

ا ت1ح5 ي) أب1)ح5ان) بن)زرارا)ق)ز وة)

إقامة)O)املذاريف)ا شوة)10)ا طابق)

ا س5 5) عين:) ق) ا  ارا ب5ضاء) (2
ابن) ز وة) (9 قعن1ا ها) ا شراوبي) زينب)

ا سن1 1) عش) ساحة) (5 طابق) بابك)

املغرب) ا  ارا ب5ضاء) املذاريف)

اإلقتضاء) قعن ) 5) لشركة.) كمصفي)

ا صالح5ات) على) املفرقضة) الح قد)

محل) ق) املخابر5) محل) املخ1 ة) هم)

املتذلوة) ا 1ثائق) ق) ا ذو1د) تبل5غ)
ق) زرارا) بن) أس ) ز وة) (: با تصف5ة)
 O إقامة) ا ت1ح5 ي) ح5ان) أب1) ز وة)

املذاريف)ا شوة)10)ا طابق2

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 24 بتاريخ) با  ارا ب5ضاء) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم).824770

749I

FIDUBAC SARL

ANJEL MARTENES
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قفل)ا تصف5ة

FIDUBAC SARL
162مكرر)شارع)و1سف)ابن)تاشفين)
 NADOR،(ا شوة)رقم)11)ا ناض1ر

62000،(nador(maroc
ANJEL MARTENES)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي):)شارع)قاد)
ابي)رقراق)ا ذرقي)ا ناظ1ر)-)62000 

ا ناظ1ر)املغرب.
قفل)ا تصف5ة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
.8863

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
حل) تورر) (2022 ماي) (09 في) املؤرخ)
عات) شركة) (ANJEL MARTENES
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)
 200.000 رأسما ها) مبلغ) ا 1ح5 )
درهم)قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)
(- ا ناظ1ر) ا ذرقي) رقراق) ابي) قاد)
62000)ا ناظ1ر)املغرب) ت5جة) ذ م)

بل1غ)ا ه ف)ا تجاري.
ق)عين:

ا س5 )5()احم )كطار)ق)عن1ا ه)ا()
شارع)قاد)ابي)رقراق)ا ذرقي)ا ناظ1ر)
62000)ا ناظ1ر)املغرب)كمصفي))5()

 لشركة.
ق)ق )تم)انذواد)الجمذ5ة)الختام5ة)
قاد) شارع) قفي) (2022 ماي) (09 بتاريخ)
 62000 ابي)رقراق)ا ذرقي)ا ناظ1ر)-)

ا ناظ1ر)املغرب.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) با ناض1ر) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)845.

750I

CCFCHADI

MAYSAR
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
حل)شركة

MAYSAR

شركة)عات)مسؤ 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 

مورها)اإلجتماعي)ا ب1الي)2)ا رقم4 
ز وة)صخ1ر)عين)ا  واب)ا  ار)

ا ب5ضاء)

177313):رقم)ا تو55 )في)ا سجل)
ا تجاري

حل)شركة

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)

تورر) (2022 أبريل) (18 في) املؤرخ)

عات) شركة) (MAYSAR شركة) حل)

ا شريك) عات) مح قد5) مسؤ 5ة)

درهم) (200.000 رأسما ها) ا 1ح5 )

ا ب1الي) اإلجتماعي) مورها) قعن1ان)
ا  واب) صخ1رعين) ز وة) (4 ا رقم) (2

ا  ارا ب5ضاء

تصل) ا شركة) م) (: ل)  ت5جة)

 لغرض)ا تى)قامت)من)اجله).)ق)ح د)

زرارا) بن) أس ) بز وة) ا تصف5ة) مور)

إقامة) ا ت1ح5 ي) ح5ان) أب1) ز وة) ق)

 2 ا طابق) (10 ا شوة) املذاريف) (O

ا  ارا ب5ضاء)-

ا شراوبي) زينب) ا س5 5) عين:) ق)
طابق) بابك) ابن) ز وة) (9 عن1ا ها) ق)

املذاريف) ا سن1 1) عش) ساحة) (5

كمصفوة) لشركة.) ا  ارا ب5ضاء)

املفرقضة) الح قد) اإلقتضاء) قعن )

على)ا صالح5ات)املخ1 ة) هم)محل

ق) ا ذو1د) تبل5غ) محل) ق) املخابر5)
ز وة) (: با تصف5ة) املتذلوة) ا 1ثائق)

ح5ان) أب1) ز وة) ق) زرارا) بن) أس )

O)املذاريف)ا شوة) ا ت1ح5 ي)إقامة)

ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (2 ا طابق) (10

با  ارا ب5ضاء) ا تجارية) باملحكمة)

رقم) تحت) (2022 ماي) (24 بتاريخ)

824771.

751I

 INSTITUT ELKHAWARIZMI TECHNIQUE

 D’INFORMATIQUE ET DE COMMUNICATION

PRIVE

 INSTITUT ELKHAWARIZMI
 TECHNIQUE

 D›INFORMATIQUE ET DE
COMMUNICATION PRIVE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
حل)شركة

 INSTITUT ELKHAWARIZMI
 TECHNIQUE

 D›INFORMATIQUE ET DE
COMMUNICATION PRIVE

رقم)62)ز وة)فاس)بركان)،)60000،)
بركان)املغرب

 INSTITUT ELKHAWARIZMI
 TECHNIQUE

 D›INFORMATIQUE ET DE
 COMMUNICATION PRIVE

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 )في)ط1ر)ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)62 
ز وة)فاس)بركان)-)60000)بركان)

املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.5525

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
حل) تورر) (2022 ماي) (05 في) املؤرخ)
مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)
 INSTITUT ا 1ح5 ) ا شريك) عات)
 ELKHAWARIZMI TECHNIQUE
 D’INFORMATIQUE ET DE
مبلغ) (COMMUNICATION PRIVE
قعن1ان) درهم) (100.000 رأسما ها)
ز وة)فاس) (62 رقم) اإلجتماعي) مورها)
املغرب) ت5جة) بركان) (60000 (- بركان)

ل):) وص)في)رقم)املذامالت.
 62 ا تصف5ة)ب)رقم) ق)ح د)مور)
بركان) (60000 (- بركان) فاس) ز وة)

املغرب.)
ق)عين:

عمران) وزي ي) ا س5 )5()
حي) ت1نس) ز وة) (8 رقم) قعن1ا ه)ا()
ا سالم)س5 ي)سل5مان)بركان)60000 
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بركان)املغرب)كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) (01 بتاريخ) ببركان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)304/2022.
752I

ائتما 5ة)ف5 اكا،)شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

DAHANE SERVICES
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

ائتما 5ة)ف5 اكا،)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

شارع)ا ذرك1ب)رقم)7724-01 
صن قق)ا برو )رقم)146،)73000،)

ا  اخلة)املغرب
DAHANE SERVICES)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)االمل)

02)بل1ك)04)رقم)08 - 73000 
ا  اخلة)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
21623

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (16
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.DAHANE SERVICES
تجار5) (- (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

األسماك)بالجملة.
قتو55م) قمذالجة) جمع) (-
ا بحرية) األعشاب) قتص ور) قتس1يق)
 Gelidium(،(Colagar(،(،(قا رخ1يات

Gigartina(،(Agar(agar)؛
قترب5ة) (، املائ5ة) األح5اء) ترب5ة) (-
قترب5ة) (، املحار) قترب5ة) (، األسماك)
أشجار) قترب5ة) (، املائ5ة) األح5اء)
األعشاب) قاستزراع) (، ا صن1بر)
قاملذالجة) (، قاإل تاج) (، ا بحرية)

قا تس1يق)؛.
حي) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
االمل)02)بل1ك)04)رقم)08 - 73000 

ا  اخلة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: ب1لح5ت) دحان) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() ب1لح5ت) دحان) ا س5 )
 73000  102 رقم) ا غفران) حي)

ا  اخلة)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() ب1لح5ت) دحان) ا س5 )
 73000  102 رقم) ا غفران) حي)

ا  اخلة)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 20 بتاريخ) ا  هب) ب1ادي) االبت ائ5ة)

ماي)2022)تحت)رقم)888/2022.
753I

FIDACOGE

 SOCIETE RYMA BUSINESS
SARL AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

FIDACOGE
عمار5)متصلي)6)شارع)عالل)ا فا�سي)
طريق)ا  ار)ا ب5ضاء)ا طابق)رقم)
5)شوة)رقم)30)مراكش)،)40000،)

مراكش)املغرب
 SOCIETE RYMA BUSINESS
SARL AU)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)س5 ي)

و1سف)درب)دكا ة)شارع)امل ارس)
رقم)40)مراكش)-)40000)مراكش)

املغرب.
تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.73791

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تذ5ين) تم) (2022 ماي) (05 في) املؤرخ)
ا س5 )5() ج و ) لشركة) مسير)

اخرقي)عب )ا كريم)كمسير)قح5 
تبذا) وب1ل)استوا ة)املسير.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136141.
754I

مكتب)الحسابات)ح)ل

MAROC T.D.C
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

مكتب)الحسابات)ح)ل
20)شارع)ا  اخلة)ا طابق)االقل)قرية)
الجماعة)،)20430،)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب
MAROC T.D.C)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5)في)ط1ر)

ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)61)محج)

ال ة)واق1ت)ا رقم)39)ا طابق)االقل)-)
20000)ا ب5ضاء)املغرب.

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.498361
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 فبراور) (18 في) املؤرخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
رأسما ها) مبلغ) (MAROC T.D.C
مورها) قعن1ان) درهم) (100.000
اإلجتماعي)61)محج)ال ة)واق1ت)ا رقم)
ا ب5ضاء) (20000 (- االقل) ا طابق) (39

املغرب) ت5جة)ل):)ازمة)ا وطاع.
ق)ح د)مور)ا تصف5ة)ب)61)محج)
ال ة)واق1ت)ا رقم)39)ا طابق)االقل)-)

20000)ا ب5ضاء)املغرب.)
ق)عين:

ق) اب5ك) محسين) ا س5 )5()

عن1ا ه)ا()عين)ا شق)بل1ك)9)ا رقم)1 
20470)ا ب5ضاء)املغرب)كمصفي))5()

 لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 24 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

مارس)2022)تحت)رقم)818694 .
755I

 SHIRAZY PROFESIONAL MAKE UP

ACADEMY PRIVEE

 INSTITUT SHIRAZY
 POUR LA COIFFURE

 ET ESTHETIQUE
ETABLISSEMENT PRIVE

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

 SHIRAZY PROFESIONAL MAKE
UP ACADEMY PRIVEE

24)شارع)عالل)بن)عب )هللا)إقامة)
اسماع5ل)شوة)16)ا طابق)2)،)

90000،)طنجة)املغرب
 INSTITUT SHIRAZY POUR LA

 COIFFURE ET ESTHETIQUE
ETABLISSEMENT PRIVE)شركة)

عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)24)شارع)
بن)عالل)عب )هللا)إقامة)اسماع5ل)
شوة)16)ا طابق)2 - 90000)طنجة)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
127231

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (12
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)



10671 الجريدة الرسميةع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) 

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
 INSTITUT SHIRAZY POUR LA
 COIFFURE ET ESTHETIQUE

. ETABLISSEMENT PRIVE
مركز) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
قتصف5ف) املنهي) لتجم5ل) ا تك1ين)

ا شذر.
عن1ان)املور)االجتماعي):)24)شارع)
اسماع5ل) إقامة) هللا) عب ) عالل) بن)
طنجة) (90000  -  2 ا طابق) (16 شوة)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 10.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 100 (: مط5ع) سك5نة) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() مط5ع) سك5نة) ا س5 5)
تجزئة)ا 1رقد)قطذة)7 90000)طنجة)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() مط5ع) سك5نة) ا س5 5)
تجزئة)ا 1رقد)قطذة)7 90000)طنجة)

املغرب
تم)اإلو اع)ا وا 1ني)ب-)بتاريخ)16 

ماي)2022)تحت)رقم)253715.
756I

)محاسب)مذتم .مركز)اعمال)ق)ت1طين)

E-COMPTABILITE SARL

 CREATIVE SYSTEME ET
INGENIERIE INDUSTRIEL
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

محاسب)مذتم .مركز)اعمال)ق)
E-COMPTABILITE SARL(ت1طين

حي)مباركة).مجم1عة)8.)رقم)
5.ا طابق)1.ا و س).ا بر 1�سي.)

ا  ارا ب5ضاء)،)20605،)
ا  ارا ب5ضاء)املغرب

 CREATIVE SYSTEME ET

INGENIERIE INDUSTRIEL)شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)إقامة)
الحم )،)ا ذمار5)ب)ر1)أ)،)رقم)5)،)

شارع)محم )جمال)در5)،)حي)ب1س5ط)
،)عين)ا سبع)،)ا  ار)ا ب5ضاء).)
-20250)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب).)

تف1يت)حصص
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.192449
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2020 و1 15ز) (20 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
أب1) سذ5 ) ()5( ا س5 ) تف1يت)
من) اجتماع5ة) حصة) (2.000 ا 1فاء)
أصل)2.000)حصة) فائ 5)ا س5 ))5()
عب )هللا)أب1)ا 1فاء)بتاريخ)20)و1 15ز)

.2020
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
 07 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

شتنبر)2020)تحت)رقم)744990.
757I

)محاسب)مذتم .مركز)اعمال)ق)ت1طين)

E-COMPTABILITE SARL

 CREATIVE SYSTEME ET
INGENIERIE INDUSTRIEL
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

محاسب)مذتم .مركز)اعمال)ق)
E-COMPTABILITE SARL(ت1طين

حي)مباركة).مجم1عة)8.)رقم)
5.ا طابق)1.ا و س).ا بر 1�سي.)

ا  ارا ب5ضاء)،)20605،)
ا  ارا ب5ضاء)املغرب

 CREATIVE SYSTEME ET
INGENIERIE INDUSTRIEL)شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)إقامة)

الحم )،)ا ذمار5)ب)ر1)أ)،)رقم)5)،)
شارع)محم )جمال)در5)،)حي)ب1س5ط)

،)عين)ا سبع)،)ا  ار)ا ب5ضاء).)
-20250)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب).

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.192449

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)

تذ5ين) تم) (2020 و1 15ز) (20 في) املؤرخ)

مسير)ج و ) لشركة)ا س5 )5()سذ5 )
تبذا) وب1ل) ا 1فاء)كمسير)قح5 ) أب1)

استوا ة)املسير.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

 07 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

شتنبر)2020)تحت)رقم)744990.

758I

)محاسب)مذتم .مركز)اعمال)ق)ت1طين)

E-COMPTABILITE SARL

 CREATIVE SYSTEME ET

INGENIERIE INDUSTRIEL
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تح1يل)ا شكل)ا وا 1ني) لشركة

محاسب)مذتم .مركز)اعمال)ق)

E-COMPTABILITE SARL(ت1طين

حي)مباركة).مجم1عة)8.)رقم)

5.ا طابق)1.ا و س).ا بر 1�سي.)

ا  ارا ب5ضاء)،)20605،)

ا  ارا ب5ضاء)املغرب

 CREATIVE SYSTEME ET

INGENIERIE INDUSTRIEL)شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5

ق)عن1ان)مورها)االجتماعي):)إقامة)

الحم )،)ا ذمار5)ب)ر1)أ)،)رقم)5)،)

شارع)محم )جمال)در5)،)حي)ب1س5ط)

،)عين)ا سبع)،)ا  ار)ا ب5ضاء).)

-20250)ا  ارا ب5ضاء)املغرب).

تح1يل)ا شكل)ا وا 1ني) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.192449

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)

املؤرخ)في)20)و1 15ز)2020)تم)تح1يل)

ا وا 1ني) لشركة)من)»شركة) ا شكل)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5«)إلى)»شركة)

عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 «.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

 07 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

شتنبر)2020)تحت)رقم)744990.

759I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

فنريس
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تف1يت)حصص

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44
 AOUAM(ROCHES(NOIRES(،

20290،(CASABLANCA(MAROC
فنريس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)
ا  ارا ب5ضاء)مركز)امل ونة)مركز)
األعمال)ك1 ت5مب711)تواطع)شارع)

محم )الخامس)ق)ز وة)أزيالل)ا طابق)
3)،20110)،ا  ارا ب5ضاء،مكتب)

رقم)338)ا ذمل)املشترك)03. - 
20110)ا  ارا ب5ضاء)املغرب.

تف1يت)حصص
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.419973
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تمت) (2022 مارس) (01 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
تف1يت)ا س5 ))5()كمال)ا هردقزي)
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (1.000
1.000)حصة) فائ 5)ا س5 ))5()أحم )

 ذريك)بتاريخ)01)مارس)2022.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
 30 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825781.
760I

bucof

برسام اموبيلي
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

bucof
 bd med 6 centre irac imm f2 29
 appt(n(4(،(42000،(casablanca

maroc
برسام)ام1ب5لي)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)147)شارع)
املواقمة)اقامة)افا)طابق)2)رقم)22 - 
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20250)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

537515
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 مارس) (15
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها):)برسام)

ام1ب5لي.
غرض)ا شركة)بإوجاز):)ا ذوارات،)

املط1ر)ا ذواري.
أعمال)متن1عة)أق)أعمال)تشي5 

تاجر.
 147 (: االجتماعي) املور) عن1ان)
شارع)املواقمة)اقامة)افا)طابق)2)رقم)

22 - 20250)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)22021)سنة).
ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

100.000,00)درهم،)موسم)كا تالي:
 500 (: عب ا كريم) باغاض) ا س5 )
حصة)بو5مة)50.000)درهم) لحصة).

ا س5 )صم وان)عب )ا وادر):)500 
حصة)بو5مة)50.000)درهم) لحصة).

 500 (: عب ا كريم) باغاض) ا س5 )
بو5مة)50.000)درهم.

(: ا وادر) عب ) صم وان) ا س5 )
500)بو5مة)50.000)درهم.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عب ا كريم) باغاض) ا س5 )
رقم) (1 ز وة) تيز يت) تجزئة) عن1ا ه)ا()
ا  ار) (20042 ا ب5ضاء) م) س) (13

ا ب5ضاء)املغرب.
ا وادر) عب ) صم وان) ا س5 )
 82 رقم) ا 1رد5) تجزئة) عن1ا ه)ا()
ا  ار) (13003 بنسل5مان) فضاالت)

ا ب5ضاء)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عب ا كريم) باغاض) ا س5 )

رقم) (1 ز وة) تيز يت) تجزئة) عن1ا ه)ا()
ا  ار) (20042 ا ب5ضاء) م) س) (13

ا ب5ضاء)املغرب
ا وادر) عب ) صم وان) ا س5 )))
 82 رقم) ا 1رد5) تجزئة) عن1ا ه)ا()
ا  ار) (13003 بنسل5مان) فضاالت)

ا ب5ضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 23 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

مارس)2022)تحت)رقم)818670.
761I

ste(mifi

CH-3B
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

ste(mifi
 rue(antisarbie(vn(meknes(، 14

50000،(meknes(maroc
CH-3B)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)04 
ا ز وة)07)شارع)م1الي)ا شريف)
الجرف)-)52000)ا راش وة)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
15969

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (16
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
CH- (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.3B
ا تذ ون- (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
اعمال) مواقل) (- املذادن) قب5ع) شراء)

متن1عة).
 04 رقم) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ا شريف) م1الي) شارع) (07 ا ز وة)

الجرف)-)52000)ا راش وة)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)
درهم،)موسم)كا تالي:

 1.000 (: بنذمرق) :إبراه5م) ا س5 )
حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() بنذمرق) إبراه5م) ا س5 )
 52350 الجرف) ا شريف) م1الي)

.maroc(الجرف
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() بنذمرق) إبراه5م) ا س5 )
 52350 الجرف) ا شريف) م1الي)

maroc(الجرف
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
19)ماي) بتاريخ) با رش5 وة) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)638.
762I

LB COMPTA

HABCHI AMENAGEMENT
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

LB COMPTA
 RESIDENCE BASMA 1 IMM
 27(N(2(AIN(SBAA(،(20300،

CASABLANCA MAROC
 HABCHI AMENAGEMENT

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5)في)
ط1ر)ا تصف5ة(

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)إقامات)
ا صفا)م)س)7)عمار5)6)رقم)631 

س5 ي)م1من)-)20640)ا  ار)
ا ب5ضاء)املغرب.

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.446139
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 أبريل) (04 في) املؤرخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
مبلغ) (HABCHI AMENAGEMENT
قعن1ان) درهم) (100.000 رأسما ها)
م) ا صفا) إقامات) اإلجتماعي) مورها)
س)7)عمار5)6)رقم)631)س5 ي)م1من)

- 20640)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب) ت5جة)
ل):)الحل)املبكر) لشركة.

إقامات) ا تصف5ة)ب) مور) ق)ح د)
 631 رقم) (6 عمار5) (7 س) م) ا صفا)
س5 ي)م1من)-)20640)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب.)
ق)عين:

ا س5 )5()قفاء)الخاق5)ق)عن1ا ه)ا()
ا سالم) أب1اب) اقامة) (02 ا سالم)
س) ا غالم) أهل) (08 رقم) ل90) عمار5)
املغرب) ا ب5ضاء) ا  ار) (20620 ب)

كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 21 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

أبريل)2022)تحت)رقم)821831.
763I

LE LEGALISTE

 KAMS CORPORATE
FINANCE

إعالن)متذ د)ا ورارات

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM BOUABID
 APPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ،(20000،(CASABLANCA
MAROC

 KAMS CORPORATE FINANCE
»شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5)

عات)ا شريك)ا 1ح5 «
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)10)شارع)

ال ة)ا 5اق1ت)ز وة)ا ذرعار)عمار5)09 
إقامة)كا يز)ا طابق)4)ا شوة)17 - 

20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.427229

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
املؤرخ)في)24)دجنبر)2021

تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)
حصص) هبة) (- (1 رقم) قرار)
ماولي:) على) ونص) ا ذي) (: اجتماع5ة)
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24)دجنبر) بم1جب)عو )عرفي)بتاريخ)
2021)با  ار)ا ب5ضاء)قهبت)ا س5 5)
زقجها) الى) خ وجة) رح1يلي) امل)
 (1000( أ ف) مام1مي) عادل) ا س5 )
شركة) في) تملكها) اجتماع5ة) حصة)

KAMS CORPORATE FINANCE
قفوا) لورارات) (- (2 رقم) قرار)
االستثنائ5ة)املتخذ5)في)24-11-2021 
استوا ة) (: قرر) ا 1ح5 ) ا شريك) فإن)
مسير:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)امل1افوة)
استوا ة) مع) املذك1ر5،) ا هبة) على)
من) خ وجة) رح1لي) أمال) ا س5 5)

مهامها)كمسير5)قح5 ) لشركة.
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
35:)ا ذي)ونص)على) 7)ق) بن )رقم)

ماولي:)-
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 27 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825612.
764I

STE CONSEIL MAROC

AMIS DE PORT
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

STE CONSEIL MAROC
 AV SIDI TALHA IMMEUBLE

 SOUNBOLA DAHABIA 2 EME
 ETAGE(N(8(TETOUAN(،(93000،

TETOUAN MAROC
AMIS DE PORT)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5)في)ط1ر)

ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)

الجيش)امللكي)تجزئة)ا ط1ريس)رقم)
25)ا طابق)2)تط1ان)93000)تط1ان)

املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.20669

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 أبريل) (10 في) املؤرخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
رأسما ها) مبلغ) (AMIS DE PORT
مورها) قعن1ان) درهم) (90.000

اإلجتماعي)شارع)الجيش)امللكي)تجزئة)
تط1ان) (2 ا طابق) (25 رقم) ا ط1ريس)
93000)تط1ان)املغرب) ت5جة)ل):)حل)

ا شركة.
شارع) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
رقم) ا ط1ريس) تجزئة) امللكي) الجيش)
93000)تط1ان) 2)تط1ان) ا طابق) (25

املغرب.)
ق)عين:

ق) ا ذشاب) محم ) ا س5 )5()
عن1ا ه)ا()شارع)الجيش)امللكي)تجزئة)
تط1ان) (12 رقم) (10 ز وة) ط1ريس)
()5( كمصفي) املغرب) تط1ان) (93000

 لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة)

- :
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (10 بتاريخ) بتط1ان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1166.
765I

ANDERSEN CONSULTING

P AND G SERVICES SARL
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تف1يت)حصص

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS(،(90030،(TANGER

MAROC
P AND G SERVICES SARL)شركة)

عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ا طابق)
ا سفلي)ف5ال)ا زي ي)قصر)املجاز،)
ا وصر)ا صغير)-)90000)طنجة)

املغرب.
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.91519

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2022 ماي) (16 في) املؤرخ)

املصادقة)على):

محم ) 1فل) ()5( ا س5 ) تف1يت)
من) اجتماع5ة) حصة) (500 اف5الل)
أصل)1.000)حصة) فائ 5)ا س5 ))5()

زكرياء)اف5الل)بتاريخ)27)ماي)2022.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
ماي) (27 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)254172.
766I

ف5 )بيست)ك1نس5لتين

STS.VRD
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

ف5 )بيست)ك1نس5لتين
حي)ا سذاد5)شارع)م1الي)اسماع5ل)
ز وة)بركان)رقم)01)ا طابق)االقل)،)

70000،)ا ذ15ن)املغرب
STS.VRD)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)

ا سذاد5).)شا رع)م1الي)اسماع5ل)
ز وة)بركان)رقم)1 - 70000)ا ذ15ن)

املغرب.
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.27349
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تح1يل) تم) (2022 ماي) (23 في) املؤرخ)
الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)
م1الي) شا رع) (. ا سذاد5) »حي) من)
اسماع5ل)ز وة)بركان)رقم)1 - 70000 
 1 ا 1كا ة) إلى)»شارع) ا ذ15ن)املغرب«)
ا ذ15ن) (70000 -  192 بل1ك)ف)رقم)

املغرب«.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (23 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1418/2022.
767I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

RIAD AL WACHMA
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

 RIAD AL WACHMA
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)38)درب)
ا رقضة)رياض)ا ذرقس)-)40000 

مراكش)املغرب.
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.35417

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2022 مارس) (10 في) املؤرخ)

املصادقة)على)تف1يت
 20 أصل) من) اجتماع5ة) حصة)
20ل) محم ) ا ناج ) ا س5 )  فائ 5)

CELINE BELANGER)ا س5 5)
بتاريخ)10)مارس)2022.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136114.
768I

ف5 )بيست)ك1نس5لتين

LEA ALUMINIUM
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

ف5 )بيست)ك1نس5لتين
حي)ا سذاد5)شارع)م1الي)اسماع5ل)
ز وة)بركان)رقم)01)ا طابق)االقل)،)

70000،)ا ذ15ن)املغرب
LEA ALUMINIUM)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)م1الي)

رش5 )رقم)13)بل1ك)5)ت)ر1 - 
70000)ا ذ15ن)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
39651

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2021 دجنبر) (10
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
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 LEA (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
.ALUMINIUM

تصن5ع) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
أغراض)من)الخشب)قا فلين)قشبكة)

ا سالل)قالحلفاء.
عن1ان)املور)االجتماعي):)حي)م1الي)
رش5 )رقم)13)بل1ك)5)ت)ر1 - 70000 

ا ذ15ن)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: خ وخة) ذف1) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
 1000 (: خ وخة) ذف1) ا س5 5)

بو5مة)100)درهم.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() خ وجة) ذف1) ا س5 5)
 399 شوة) (25 عمار5) اف1د) اقامة)
امل)2)بنسركاق)اكادور)80000)اكادور)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() خ وجة) ذف1) ا س5 5)
 399 شوة) (25 عمار5) اف1د) اقامة)
امل)2)بنسركاق)اكادور)80000)اكادور)

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
دجنبر) (10 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2021)تحت)رقم)3982/21.
769I

مكتب)محاسبة

JALITXU KABOURI
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

مكتب)محاسبة
عمار5)41)شوة)2)ز وة)عالل)بن)عب )
هللا)ص.ب)200)ا رش5 وة)،)52004،)

ا رش5 وة)املغرب
JALITXU KABOURI)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)قصر)
م1الي)محم ) لخنك)ا رش5 وة)-)

52000)ا رش5 وة)املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
15985

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (23
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.JALITXU KABOURI
في) :)مواقل) بإوجاز) ا شركة) غرض)

 ول)ا بضائع
مواقل)في)االعمال)متن1عة

ا ري) خط1ط) بناء) في) مواقل)
ا زراعي.

قصر) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
(- ا رش5 وة) محم ) لخنك) م1الي)

52000)ا رش5 وة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
500)حصة) (: قاب1ري) علي) ا س5 )

بو5مة)100)درهم) لحصة).
500)حصة) (: ا س5 )خا  )عماري)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() قاب1ري) علي) ا س5 )
ا رش5 وة) (42 رقم) اال ار5) تجزئة)

52000)ا رش5 وة)املغرب.
عن1ا ه)ا() عماري) خا  ) ا س5 )

اسبا 5ا)52000)اسبا 5ا)اسبا 5ا.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() قاب1ري) علي) ا س5 )
ا رش5 وة) (42 رقم) اال ار5) تجزئة)

52000)ا رش5 وة)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
26)ماي) بتاريخ) با رش5 وة) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)674.

770I

COMPTE A JOUR

KAMAL 2018
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تغ5ير)تسم5ة)ا شركة

KAMAL 2018
)شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5

)مورها)االجتماعي:)شارع)الجيش)
امللكي)ا ذرقي)-)ا ناظ1ر

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
17305

تغ5ير)تسم5ة)ا شركة
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تغ5ير) تم) (2022 ماي) (18 في) املؤرخ)

تسم5ة)ا شركة)من
 BESTSWEET DISTRIBUTION

KAMAL 2018(إلى
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (24 بتاريخ) با ناظ1ر) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)806
771I

NJ BUSINESS

STE MAISON MEKAOUI
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

NJ BUSINESS
مكاتب)مرينا)مكتب)رقم)19)ا طابق)
ا تا ث)شارع)عب )ا كريم)بنجل1ن)
امل ونة)الج و 5)فاس)املغرب،)

30000،)فاس)املغرب
STE MAISON MEKAOUI)شركة)

عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)20 
ز وة)13)قاد)فاس)-)30000)فاس)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
72761

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (17
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:

عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 STE (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.MAISON MEKAOUI
مخبز5) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

املعجنات.
 20 رقم) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
فاس) (30000 (- فاس) قاد) (13 ز وة)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: املسذ1دي) ا س5 5) 1ال)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 5) 1ال)املسذ1دي)عن1ا ه)ا()
اقامة)مرقى)26)رقم)15)حي)قاد)فاس)

30000)فاس)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 5) 1ال)املسذ1دي)عن1ا ه)ا()
اقامة)مرقى)26)رقم)15)حي)قاد)فاس)

30000)فاس)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) (01 بتاريخ) بفاس) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)2879.
772I

NJ BUSINESS

STE SAT2E
إعالن)متذ د)ا ورارات

NJ BUSINESS
مكاتب)مرينا)مكتب)رقم)19)ا طابق)
ا تا ث)شارع)عب )ا كريم)بنجل1ن)
امل ونة)الج و 5)فاس)املغرب،)

30000،)فاس)املغرب
STE SAT2E)»شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5«
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)رقم)254 
قطذة)ارض5ه)ا ورقيين)طريق)عين)

ا شوف)ا طابق)2)شوة)4 - 30000 
فاس)املغرب.
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»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.69755
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)16)ماي)2022
تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)

قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
تف1يت)الحصص)

قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
استوا ة)املسير)ا و وم)ق)تذ5ين)مسير)

ج و ) لشركة)
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

تغ5ير)ا نظام)االسا�سي) لشركة)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)21)ماي)2022 

تحت)رقم)2767.
773I

اشرف)مكتب):)املحاسبة)ق)دراسة)املشاريع)ق)فض)

ا نزاعات) الستاع)اسل5ماني)با رش5 وة)املغرب)على)

االجراءات)ا وا 1 5ة):

BATEN JELL SERVICES SARL
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

اشرف)مكتب):)املحاسبة)ق)دراسة)
املشاريع)ق)فض)ا نزاعات) الستاع)
اسل5ماني)با رش5 وة)املغرب)على)

االجراءات)ا وا 1 5ة):
رقم)18)ا طابق)االقل)ق)ا ثاني)ز وة)
م1ريتا 5ا)ا 1اد)االحمر)ا رش5 وة)ص)
-)ب):)80،)52000،)ا رش5 وة)املغرب)

-)عــــــلـــــى)اجـــــــراءات
 BATEN JELL SERVICES SARL
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)املحل)
ا كائن)ببطن)اج اري)دقار)أقالد)

ا صغير)ب1عنان.)-)61152)ب1عنان)
فج5ج)املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
1077

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 مارس) (28

املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:

عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)

 BATEN(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

.JELL SERVICES SARL

غرض)ا شركة)بإوجاز):)•)

EXPLOITATION AGRICOLE

TRAVAUX DIVERS (•

املحل) (: االجتماعي) املور) عن1ان)

أقالد) دقار) اج اري) ببطن) ا كائن)

ب1عنان) (61152 (- ب1عنان.) ا صغير)

فج5ج)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

حصة) (50 (: جل1لي) محم ) ا س5 )

بو5مة)1.000)درهم) لحصة).

حصة) (50 (: جل1لي) أو1ب) ا س5 )

بو5مة)1.000)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() جل1لي) محم ) ا س5 )

فج5ج) عما ة) ب1عنان) الج اري) بطن)

فج5ج) ب1عنان) (61152 بب1عرفة)

املغرب.

عن1ا ه)ا() جل1لي) أو1ب) ا س5 )

فج5ج) عما ة) ب1عنان) الج اري) بطن)

فج5ج) ب1عنان) (61152 بب1عرفة)

املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

عن1ا ه)ا() جل1لي) محم ) ا س5 )

فج5ج) عما ة) ب1عنان) الج اري) بطن)

فج5ج) ب1عنان) (61152 بب1عرفة)

املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (25 بتاريخ) بفج5ج) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)65.

774I

عب )ا ذزيز)خرش1ف

3MM
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تف1يت)حصص

عب )ا ذزيز)خرش1ف
ص)ب):)86)،)رقم)168)شارع)الحسن)

ا ثاني)امللذب)ا بل ي)تنج اد)
ا رش5 وة)،)52600،)تنج اد)املغرب

3MM)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)81 
زبوة)م1الي)رش5 )-)52200)ارف1د)

املغرب.
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.8595

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تمت) (2022 ماي) (24 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
تف1يت)ا س5 ))5()الحسين)ب1ي وة)
100)حصة)اجتماع5ة)من)أصل)100 
حصة) فائ 5)ا س5 ))5()عب )ا رح5م)

كام1�سي)بتاريخ)24)ماي)2022.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
االبت ائ5ة)با رش5 وة)بتاريخ)01)و1 15)

2022)تحت)رقم)342/2022.
775I

FIDUCIAIRE AMER FISC

 STE HAMMOUTI CASH
SARL

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

إنشاء)فرع)تابع) لشركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 RUE OUAZZANE IMMEUBLE

 01(ETAGE(02(NADOR(،(62000،
NADOR MAROC

 STE HAMMOUTI CASH SARL
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)

09)رقم)11)ا حي)االداري)-)62000 
ا ناظ1ر)املغرب.

إنشاء)فرع)تابع) لشركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.16107

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تورر) (2021 أكت1بر) (04 في) املؤرخ)
تحت) تابع) لشركة) فرع) إنشاء)
ا تسم5ة)-)ق)ا كائن)با ذن1ان)82)اوت)
ا ناظ1ر) (62000 (- ا ناظ1ر) (8 عي�سى)
ا س5 )5() املسير)من)طرف) ق) املغرب)

الحم1تي)عب )ا 1هاب.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 07 بتاريخ) با ناض1ر) االبت ائ5ة)

أكت1بر)2021)تحت)رقم)4066.
776I

االستاع)ب ر)ا  ون)ب1 غ ان

JNANE FES PROMO
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

مكتب)األستاع)ب ر)ا  ون)ب1 غ ان
مـ1ثـق

ز وة)عب )الخا ق)ا طريس)ق)ز وة)
ابراه5م)ا رقداني

)مكاتب)ا رب5ع)ا طابق)ا ثاني)رقم)
12/11

»)شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5
JNANE FES PROMO)»)شركة)

ا رأسمال)االجتماعي)100.000,00 
درهم)

،)س5 ي)ابراه5مBL 18 B2)املور)
االجتماعي،)فاس،

ا سجل)ا تجاري)ع د)72667 
تأســــ5ــــس)شــــركــــة)

بتاريخ) ت1ث5وي) عو ) بموت�سى)
شركة) تأسيس) تم) (،2022 ماي) (12
تتميز) املح قد5،) املسؤق 5ة) عات)

بامل1اصفات)ا تا 5ة:
 JNANE FES شركة) ا تسم5ة:)
PROMO)شركة)مح قد5)املسؤق 5ة.)
ا شركة) ا ه ف)االجتماعي:)ه ف)

ه1:)
أق) املبن5ة) ا ذوارات) جم5ع) شراء)

املذ 5) لبناء)أق) لتجزئة).
اإلنذاش)ا ذواري)بجم5ع)أ 1اعه)ق)

كذا)جم5ع)عمل5ات)ا تجزئة.
كان) مهما) ا بناوات) جم5ع) تشي5 )

ا غرض)منها.)
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،إدار5) ،تس5ير) تثمين) شراء،)

كذ ك) ق) مباد ة) كراء،) (، ،استغالل)

ا ب5ع)ا كلي)أق)الجزئي)ألي)عوار.

أق) ا ذامة) األشغال) مواق ة)

جم5ع) ا ذم1م،) على) ق) الخاصة.)

ق) ا صناع5ة) ا تجارية،) ا ذمل5ات)

املا 5ة)الخاصة)باملنو1الت)قا ذوارات)

ا تي) ها)اتصال)مباشر)أق)غير)مباشر)

بهذا)ا ه ف)االجتماعي،)أق)ا تي)ومكنها)

تنم5ة)نشاط)ا شركة.)

املور) (BL 18 B2ابراه5م ،)س5 ي)

االجتماعي،)فاس،

و1م) من) ابت اء) سنة) (99 امل 5:)

ا تجاري،) با سجل) ا شركة) تو55 )

تم و ) أق) ا شركة) فسخ) باستثناء)

أجلها.

في) مح د) االجتماعي:) ا رأسمال)

إلى) موسم) (،100.000،00 درهم)

درهم) (100 بو5مة) حصة) (1.000

محرر5) كلها) ا 1اح 5،)  لحصة)

قمكتتبة)من)طرف:

مه اقي------------) محم ) ا س5 )

500)حصة

ا س5 5)خ وجة)مك1ار-------)500 

حصة

املجم1ع)------------)1000)حصة

إلى) ا شركة) بتس5ير) ا تس5ير:)عه )

ا س5 )محم )مه اقي)ق)ا س5 )محم )

مسيرون) بصفتهم) بنس1د5) امله ي)

 لشركة.

با ت1ق5ع) ملتزمة) ا شركة) تصبح)

من) املنفرد) كل) ا غير) ق) املشترك)

ا س5 )محم )مه اقي)ق)ا س5 )محم )

امله ي)بنس1د5

ا سنة) تبت ئ) االجتماع5ة:) ا سنة)

االجتماع5ة)من)فاتح)وناور)ق)تنتهي)في)

31)دجنبر)من)كل)سنة.

اإلو اع) تم) ا وا 1ني:) اإلو اع)

ا ضبط)  ى) بكتابة) ا وا 1ني)

 24 بتاريخ) بفاس) ا تجارية) املحكمة)

ماي)2022،)تحت)ع د)2275/2022.

األستاع)ب ر)ا  ون)ب1 غ ان

777I

SMG CONSEILS

AIT BELKAI CAR
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

SMG CONSEILS
عمار5)25)بل1ك)4)حى)م5م1 ة)ا طابق)
االقل)23000)بنى)مالل)،)23000،)

بني)مالل)املغرب
AIT BELKAI CAR)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)علي)

أقجض5ض)ب1زم1ر)ا وصيبة)-)
23150)قصبة)تاد ة)املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
2201

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (19
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 AIT (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.BELKAI CAR
كراء) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا س5ارات.
حي) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
(- ا وصيبة) ب1زم1ر) أقجض5ض) علي)

23150)قصبة)تاد ة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 500.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 2.500 (: قختي) لحسن) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
 2.500 (: ا و5ق) بن) خالف) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() قختي) لحسن) ا س5 )
 23150 أوت)مسذ1د)ا  ور)ا وصيبة)

قصبة)تاد ة)املغرب.
ا س5 )خالف)بن)ا و5ق)عن1ا ه)ا()
حي)علي)أقجض5ض)ا وصيبة)23150 

قصبة)تاد ة)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
مرابطي) الحك5م) عب ) ا س5 )
 05 ز وة) ا نصر) حي) عن1ا ه)ا()
ا وصيبة)23150)قصبة)تاد ة)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 01 بتاريخ) تاد ة) بوصبة) االبت ائ5ة)

و1 15)2022)تحت)رقم)91.
778I

 AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM sarl

 SMART OPERATIONS &
STRATEGY

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قفل)ا تصف5ة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع)فاس)،)ركن)ابن)طف5ل)،)إقامة)
دوام1  ،)ا طابق)األقل)،)مكتب)رقم)

3)،)90000،)طنجة)املغرب
 SMART OPERATIONS &

STRATEGY)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي):)شارع)
م1الي)و1سف)إقامة)واسين)2 

ا طابق)5)شوة)رقم)48)طنجة)-)
90000)طنجة)املغرب.

قفل)ا تصف5ة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

.107887
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تورر) (2022 ماي) (17 في) املؤرخ)
 SMART OPERATIONS & حل)
املسؤق 5ة) عات) شركة) (STRATEGY
 100.000 رأسما ها) مبلغ) املح قد5)
درهم)قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)
م1الي)و1سف)إقامة)واسين)2)ا طابق)
 90000 (- طنجة) (48 رقم) شوة) (5
املغرب) ت5جة) صذ1بات) طنجة)

ما 5ة.
ق)عين:

ق) عالقي) واسين) محم ) ا س5 )5()
تجزئة) رجس) (2 ا برا ص) عن1ا ه)ا()
 90000  1 رقم) ق قر) بن) شارع)عالل)

طنجة)املغرب)كمصفي))5() لشركة.
ق)ق )تم)انذواد)الجمذ5ة)الختام5ة)
بتاريخ)17)ماي)2022)قفي)شارع)م1الي)
 5 ا طابق) (2 واسين) إقامة) و1سف)
شوة)رقم)48)طنجة)-)90000)طنجة)

املغرب.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (31 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)5037.
779I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

TEAM TRAINING شركة
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR 132

 I(BERRECHID(،(26100،
BERRECHID MAROC

شركة)TEAM TRAINING)شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)26)محج)
مرس)ا سلطان)ا طابق)االقل)ا شوة)
رقم)3)ا  ار)ا ب5ضاء)-)20130)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

545175
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (24
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
:)شركة) بمختصر)تسم5تها) اإلقتضاء)

.TEAM TRAINING
ا ت ريب) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

املنهي)في)مجال)اال كترق 5ات.
عن1ان)املور)االجتماعي):)26)محج)
مرس)ا سلطان)ا طابق)االقل)ا شوة)
رقم)3)ا  ار)ا ب5ضاء)-)20130)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
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مبلغ)رأسمال)ا شركة:)30.000,00 
درهم،)موسم)كا تالي:

حصة) (180 (: ا ذربي) زاو ) ا س5 )
بو5مة)100)درهم) لحصة).

حصة) (120 (: حنان) ب ر) ا س5 5)
بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

ا س5 )زاو )ا ذربي)عن1ا ه)ا() ابل)
8000) ابل)ت1نس.

ا س5 5)ب ر)حنان)عن1ا ه)ا() ابل)
8000) ابل)ت1نس.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (
قم1اطن)مسيري)ا شركة:

ا س5 )زاو )ا ذربي)عن1ا ه)ا() ابل)
8000) ابل)ت1نس

ا س5 5)ب ر)حنان)عن1ا ه)ا() ابل)
8000) ابل)ت1نس

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 02 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15)2022)تحت)رقم)826029.

780I

fiducon

MEDIO LIGHTING
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

رفع)رأسمال)ا شركة

fiducon
 3N(rue(tahan(،(20100،

casablanca maroc
MEDIO LIGHTING)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)

الجيرق  )إقامة)الح ووة)ج1,رقم)10 
- 22000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.

رفع)رأسمال)ا شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.310127
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
رفع) تم) (2021 11) 1 بر) في) املؤرخ)
ق ره) بمبلغ) ا شركة) رأسمال)
»300.000)درهم«)أي)من)»700.000 
درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)
دو1ن) مع) مواصة) إجراء) (: طريق) عن)
ا شركة)املح د5)املو ار)ق)املستحوة.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

 17 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

دجنبر)2021)تحت)رقم)804879.

781I

FIECO

SKHAN
إعالن)متذ د)ا ورارات

FIECO

 RUE AL KASSAR MAARIF 14

 CASABLANCA،(20330،

CASABLANCA MAROC

SKHAN)»شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5«

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)128)شارع)

أ فا)-)-------)ا  ارا ب5ضاء)املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.277507

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)12)ماي)2022

تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)

قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

ومتلكها) كان) ا تي) 650)حصة) تف1يت)

ادري�سى) محم سذ ) غراري) ا س5 )

 صالح)ا س5 )حم5 )براد5

على) ونص) ا ذي) (:2 رقم) قرار)

براد5) حم5 ) ا س5 ) تذ5ين) ماولي:)

كمسير لشركة)مل 5)غيرمح د5

قرار)رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

تح5ين)ا وا 1ن)األسا�سي) لشركة

قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)

على) ونص) ا ذي) (:6-7 رقم) بن )

ا نظام) من) ق7) (6 تغيرامل1اد) ماولي:)

بالحصص) قاملتذلوة) األسا�سي)

قا رأسمال)االجتماعي

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

 01 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15)2022)تحت)رقم)826114.

782I

FLASH ECONOMIE

BERRAHOU ETUDE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

تأسيس)شركة)
 BERRAHOU ETUDE « SARL «

 AU
قضع) (18/04/2022 بتاريخ) تم)
باملميزات) منظم) شركة) قا 1ن)

ا تا 5ة:)
ا تسم5ة:)

 BERRAHOU ETUDE« SARL  «
AU

املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
شريك)قاح )

عات) شركة) ا وا 1ني:) ا شكل)
املسؤق 5ة)املح قد5)شريك)قاح 

مكتب) امتالك) (* ا ه ف:)
 ل راسات)ا هن س5ة

 4 رقم) عمار5) االجتماعي:) املور) (
عزيب) ا ثا ث) ا طابق) (4 رقم) شوة)

ا ك1  افي)بل وة)ا نخ5ل)مراكش
ا رأسمال)االجتماعي:)ح د)في)مبلغ)
 1000 إلى) موسمة) درهم) (100000
م1زعة) درهم) (100 فئة) من) حصة)

كاألتي
حصة)1000)جالل)محم )أومن)-)
غير) مل 5) ا شركة) تسير) اإلدار5:) (
جالل) ا س5 ) طرف) من) مح قد5)

محم )أومن
دجنبر)31)غاوة)إلى)وناور)فاتح)من)

تبت ئ):)ا سنة)اإلجتماع5ة
ابت اء) سنة) (99 في) ح دت) امل 5:)

من)تاريخ)تأسيس)ا شركة.)
ا وا 1ني)  ى) اإلو اع) تم)
بتاريخ) بمراكش) ا تجارية) املحكمة)
26/05/2022)تحت)رقم)136127)ق)
ا تجاري) ا سجل) في) ا شركة) سجلت)

بمراكش)تحت)رقم125815.
783I

FLASH ECONOMIE

AMORPHA PROMO
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)

بتاريخ) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
شركة) تأسيس) تم) (, (2022 ماي) (19
بامل1اصفات) املسؤق 5ة) مح قد5)

ا تا 5ة:
 AMORPHA PROMO««

S.A.R.L)ا تسم5ة):)
ز وة) ا و س) حي) ا تجاري:) املور)
س5 ي) االر�سي) ا طابق) (45 ا رقم) (6

ا بر 1�سي)ا  ار)ا ب5ضاء.
ا ه ف)ا تجاري:)-)منذش)عواري

 100.000 في) مح د) ا رأسمال:)
كما) حصة) (1000 إلى) موسمة) درهم)

ولي:
 500 ا  غمي) ج5ب) ا س5 ) (-

حصة.
 500 حم5 ) املسذ ي) ا س5 ) (-

حصة.
)امل 5:)99)سنة)من)تاريخ)تأسيسها)

ا تس5ير:)ا س5 )ا  غمي) ج5ب.
املحكمة) ا وا 1ني:) اإلو اع)
ا رقم) تحت) ا ب5ضاء) ا  ار) ا تجارية)

825640)سجل)تجاري)
رقم)544621. 

784I

FLASH ECONOMIE

BERGAMO IMMOBILIER
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)

بتاريخ) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
شركة) تأسيس) تم) (, (2022 ماي) (19
بامل1اصفات) املسؤق 5ة) مح قد5)

ا تا 5ة:
 BERGAMO IMMOBILIER««

S.A.R.L.)ا تسم5ة:)
ز وة) ا و س) حي) ا تجاري:) املور)
س5 ي) االر�سي) ا طابق) (45 ا رقم) (6

ا بر 1�سي)ا  ار)ا ب5ضاء.
ا ه ف)ا تجاري:)-)منذش)عواري

 100.000 في) مح د) ا رأسمال:)
كما) حصة) (1000 إلى) موسمة) درهم)

ولي:
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 500 املصطفى) س1يني) ا س5 ) (-
حصة.

-)ا س5 )س1يني)او1ب)500)حصة.
امل 5:)99)سنة)من)تاريخ)تأسيسها)
ا تس5ير:)ا س5 )س1يني)املصطفى.
املحكمة) ا وا 1ني:) اإلو اع)
ا رقم) تحت) ا ب5ضاء) ا  ار) ا تجارية)
825642)سجل)تجاري)رقم544625.
785I

fiduciaireborjcompta

ديجيتال نيت
شركة)ا تضامن

حل)شركة

fiduciaireborjcompta
 n98(ter(rue(de(fes(qi(agadir(،

80000،(AGADIR(MAROC
دوج5تال) يت)شركة)ا تضامن)في)

ط1ر)ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)
املواقمة)الحرش)2)رقم)351)اوت)

مل1ل)ا زكان)-)86350)اكادور)املغرب)
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.2635

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 ماي) (12 في) املؤرخ)
مبلغ) دوج5تال) يت) ا تضامن) شركة)
قعن1ان) درهم) (100.000 رأسما ها)
املواقمة) شارع) اإلجتماعي) مورها)
الحرش)2)رقم)351)اوت)مل1ل)ا زكان)
(: ل) املغرب) ت5جة) اكادور) (86350  -

ا ت1قف)عن)مزاق ة)ا نشاط).
شارع) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
اوت) (351 رقم) (2 الحرش) املواقمة)
مل1ل)ا زكان)-)86350)ا زكان)املغرب).)

ق)عين:
ق) ازيكي) حف5ظة) ا س5 )5()
شت1كة) ب5بي) س5 ي) مركز) عن1ا ه)ا()
املغرب) اكادور) (80000 باها) اوت)

كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة)
 351 رقم) (2 الحرش) املواقمة) شارع) (:

اوت)مل1ل)ا زكان)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) با زكان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1018/2022.
786I

FIDUCIAIRE DIDI

 SOCIETE DUTSH-MAR
SARL/AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE DIDI
 RUE IMAM GHAZALI IMM 18

(،HAMOUTI(1ER(ETAGE(،(60000
قج 5)املغرب

SOCIETE DUTSH-MAR SARL/
AU)شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)

عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)

ا سالمة)بنذ ي)س9)رقم)13493 
قج 5)-)60000)قج 5)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
39443

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 مارس) (31
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
SOCIETE DUTSH-MAR SARL/

.AU
غرض)ا شركة)بإوجاز):)-)االستيراد)

قا تص ور
-)ا تنظ5ف

-)ب5ع)قتس1يق)أي) 1ع)من)املنتجات
-) ول)ا طرقد

-) ول)ا بضائع.
تجزئة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 13493 رقم) س9) بنذ ي) ا سالمة)

قج 5)-)60000)قج 5)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )الحسن)ب1زرقاطة):)1.000 

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
ا س5 )الحسن)ب1زرقاطة):)1.000 

بو5مة)100)درهم.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ب1زرقاطة) الحسن) ا س5 )
عن1ا ه)ا()حي)ا نكادي)ز وة)2)رقم)14 

قج 5)60000)قج 5)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ب1زرقاطة) الحسن) ا س5 )
عن1ا ه)ا()حي)ا نكادي)ز وة)2)رقم)14 

قج 5)60000)قج 5)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) (01 بتاريخ) ب1ج 5) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)764.
787I

CHIFAA CONSEIL

 TOP CONFORT
 SOLUTIONS

MULTISERVICES
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

CHIFAA CONSEIL
 RUE MOUSLIM LOT BOUKAR
 3EME ETAGE APPARTEMENT

 14 BAB DOUKALA
 MARRAKECH(،(40000،
MARRAKECH MAROC

 TOP CONFORT SOLUTIONS
MULTISERVICES)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)مركز)

األعمال)زينيث)شارع)مسلم)ب1كار)
شوة)با  قر)ا ثا ث)رقم)14)باب)
دكا ة)-)400000)مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

126025
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 و1 15) (02
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
 TOP CONFORT SOLUTIONS

.MULTISERVICES
شراء) (• (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
قب5ع)ا ذوارات)أق)غيرها)من)املذامالت)

ا ذوارية
•)االستشارات)اإلدارية

املذل1مات) خ مات) مواقل)
ا تجارية))في)املجال)ا ذواري

مركز) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ب1كار) مسلم) شارع) زينيث) األعمال)
باب) (14 رقم) ا ثا ث) با  قر) شوة)

دكا ة)-)400000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 10.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
100)حصة) (: املريني) ا س5 )سل5م)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() املريني) سل5م) ا س5 )
 2 املبنى) مو1مة) شارع) ا صفاء) سكن)

رقم)11 400000)مراكش)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() املريني) سل5م) ا س5 )
 2 املبنى) مو1مة) شارع) ا صفاء) سكن)

رقم)11 400000)مراكش)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) (01 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)5965.

788I
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ANDERSEN CONSULTING

 P AND G SERVICES SARL
AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تغ5ير)نشاط)ا شركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS(،(90030،(TANGER

MAROC
 P AND G SERVICES SARL AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)االجتماعي)ا طابق)
ا سفلي)ف5ال)ا زي ي)قصر)املجاز،)
ا وصر)ا صغير)-)90000)طنجة)

املغرب.
تغ5ير)نشاط)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.91519

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تغ5ير) تم) (2022 ماي) (16 في) املؤرخ)
نشاط)ا شركة)من)»من قب)مب5ذات«)
إلى)»قكا ة)االسفار)حسب)ا بن )1)من)
املنظم) 1كاالت) (31-96 رقم) ا وا 1ن)

االسفار«.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (27 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)254172.
789I

ANDERSEN CONSULTING

 P AND G SERVICES SARL
AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تح1يل)ا شكل)ا وا 1ني) لشركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS(،(90030،(TANGER

MAROC
 P AND G SERVICES SARL AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

ق)عن1ان)مورها)االجتماعي)ا طابق)
ا سفلي)ف5ال)ا زي ي)قصر)املجاز،)

ا وصر)ا صغير)-)90000)طنجة).
تح1يل)ا شكل)ا وا 1ني) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.91519
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تح1يل) تم) (2022 ماي) (16 في) املؤرخ)
ا وا 1ني) لشركة)من)»شركة) ا شكل)
عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
املسؤق 5ة) عات) »شركة) إلى) ا 1ح5 «)

املح قد5«.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (27 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)254172.
790I

SOFT ALTERNATIVE SARL

HSF LOGISTICS MAROC
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552(،(90000،)طنجة)املغرب

HSF LOGISTICS MAROC)شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5)في)ط1ر)

ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)طريق)
ماالباطا)إقامة)رقاوال)أقفش1ر)
ا طابق)األقل)رقم)13 - 90000 

طنجة)املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.29875

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 أبريل) (11 في) املؤرخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
مبلغ) (HSF LOGISTICS MAROC
قعن1ان) درهم) (2.500.000 رأسما ها)
ماالباطا) طريق) اإلجتماعي) مورها)
األقل) ا طابق) أقفش1ر) رقاوال) إقامة)
املغرب) طنجة) (90000  -  13 رقم)

 ت5جة)ل):) وص)امل1ارد)املا 5ة.
طريق) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
أقفش1ر) رقاوال) إقامة) ماالباطا)
ا طابق)األقل)رقم)13 - 90000)طنجة)

املغرب.)

ق)عين:
بنواسم) خا  ) ا س5 )5()
تجزئة) عن1ا ه)ا() ق) ا تمسماني)
ب) بل1ك) ا صن1بر) مجمع) ا وادرية)
تامغرب) طنجة) (90000  20 رقم) (1

كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (23 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)253950.
791I

SOFT ALTERNATIVE SARL

SULIMET MAROC
إعالن)متذ د)ا ورارات

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552(،(90000،)طنجة)املغرب

SULIMET MAROC)»شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5«

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)املنطوة)
الحر5) طنجة)إتجزئة)13)رقم)03 - 

90090)طنجة)املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.35921

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
املؤرخ)في)28)أبريل)2022

تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)
على) ونص) ا ذي) (:1 رقم) قرار)
من) حصة) (500 تف1يت) قب1ل) ماولي:)
ا تي) قابلة) لتح1يل) درهم) (100 فئة)
أقغ1ست1) ما 1يل) ح1ز5) في) كا ت)
ا س5 ) دقس)سا ت1س)س5لفا) فائ 5)

امبارك)محص1ن
قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
قب1ل)استوا ة)ما 1يل)أقغست1)دقس)
ا س5 ) قتسم5ة) س5لفا) سا ت1س)
إلى) ج و ا) مسيرا) محص1ن) امبارك)
م1را) دارقشا) ما 1يل) ف5ت1ر) جا ب)

سا ت1س)مع)ت1ق5ذهما)املشترك)
على) ونص) ا ذي) (:3 رقم) قرار)

ا نظام)األسا�سي) امل1افوة)على) ماولي:)
ا تغيرات) إثر) على) الج و ) لشركة)

ا نظام5ة)الج و 5
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
على) ونص) ا ذي) 6ق7:) رقم) بن )
من) حصة) (500 تف1يت) قب1ل) ماولي:)
ا تي) قابلة) لتح1يل) درهم) (100 فئة)
أقغ1ست1) ما 1يل) ح1ز5) في) كا ت)
ا س5 ) دقس)سا ت1س)س5لفا) فائ 5)

امبارك)محص1ن
على) ونص) ا ذي) (:17 رقم) بن )
ماولي:)قب1ل)استوا ة)ما 1يل)أقغست1)
دقس)سا ت1س)س5لفا)قتسم5ة)ا س5 )
إلى) ج و ا) مسيرا) محص1ن) امبارك)
م1را) دارقشا) ما 1يل) ف5ت1ر) جا ب)

سا ت1س)مع)ت1ق5ذهما)املشترك)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (24 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)254014.
792I

SOFT ALTERNATIVE SARL

PARDELICE
إعالن)متذ د)ا ورارات

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552(،(90000،)طنجة)املغرب

PARDELICE)»شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5«

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)املنطوة)
ا صناع5ة)اجز اوة)تجزئة)رقم)312 - 

90060)طنجة)املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.18255

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
املؤرخ)في)05)ماي)2022

تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)
قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
قب1ل)هبة)2375)حصة)من)فئة)100 
درهم)ا تي)كا ت)في)ح1ز5)اآلنسة) 1را)
محم ) ا س5 ) أبيها) ا ذمارتي) فائ 5)
من) حصة) (1900 قتف1يت) ا ذمارتي)
ح1ز5) في) كا ت) ا تي) درهم) (100 فئة)
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ا س5 5) ا ذمارتي) فائ 5) اآلنسة) 1را)
ثرية)بردققي

قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
بصفتها) بردققي) ثرية) ا س5 5) تسم5ة)
مسير5)إلى)جا ب)املسير)ا س5 )محم )
ا 1ثائق) كل) تج1ز) بح5ث) ا ذمارتي)
قاملستن ات)ا شركة)بت1ق5ع)أي)منهم

قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)
ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)

على) ونص) ا ذي) 6ق7:) رقم) بن )
من) حصة) (2375 هبة) قب1ل) ماولي:)
ح1ز5) في) كا ت) ا تي) درهم) (100 فئة)
أبيها) ا ذمارتي) فائ 5) اآلنسة) 1را)
قتف1يت) ا ذمارتي) محم ) ا س5 )
1900)حصة)من)فئة)100)درهم)ا تي)
ا ذمارتي) اآلنسة) 1را) ح1ز5) في) كا ت)

 فائ 5)ا س5 5)ثرية)بردققي
على) ونص) ا ذي) (:17 رقم) بن )
بردققي) ثرية) ا س5 5) تسم5ة) ماولي:)
بصفتها)مسير5)إلى)جا ب)املسير)ا س5 )
كل) تج1ز) بح5ث) ا ذمارتي) محم )
بت1ق5ع) ا شركة) قاملستن ات) ا 1ثائق)

أي)منهم
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (09 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)253517.
793I

SOFT ALTERNATIVE SARL

AKAYNORD
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552(،(90000،)طنجة)املغرب

AKAYNORD)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)74)شارع)
املواقمة)إقامة)ا صحراقية)-)90000 

طنجة)املغرب.
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.64829
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تح1يل) تم) (2022 وناور) (26 في) املؤرخ)

من) الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)
»74)شارع)املواقمة)إقامة)ا صحراقية)
»زاقية) إلى) املغرب«) طنجة) (90000  -
شارع)عب )هللا)كن1ن)قشارع)أبي)جرير)
أ) عمار5) بالزا) تسن5م) إقامة) ا طبري)
 -  114 رقم) مكتب) ا سادس) ا طابق)

90000)طنجة)املغرب«.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
أبريل) (29 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)253369.
794I

SOFT ALTERNATIVE SARL

 Société Immobilière KSAR
MADINA

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
ت1س5ع)نشاط)ا شركة)

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552(،(90000،)طنجة)املغرب
 Société Immobilière KSAR

MADINA)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5

قعن1ان)مورها)االجتماعي)إقامة)
حمز5)شارع)املسير5)الخضراء)املخزن)

رقم)8)ب)-)90060)طنجة)املغرب.
ت1س5ع)نشاط)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.38129

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
املؤرخ)في)11)ماي)2022)تمت)إضافة)
ا شركة) نشاط) إلى) ا تا 5ة) األنشطة)

الحالي):
املساع 5)في)ا ذمل5ات)قالخ مات)
ق ول) ا بضائع) قتخزين) ا ل1جست5ة)

الحاقيات.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
ا تجارية)ب1ج 5)بتاريخ)16)ماي)2022 

تحت)رقم)253711.
795I

STE FSMC SARL AU

 STE FLIDY AGRICOLE SARL
AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

STE FSMC SARL AU
 AV HASSAN II MIDELT 08 08

 AV(HASSAN(II(MIDELT،(54350،
MIDELT maroc

 STE FLIDY AGRICOLE SARL AU
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ب1 بزقز)

ب1م5ة)م5  ت)م5  ت)54350 
MAROC(م5  ت

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
3185

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (25
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 STE (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

. FLIDY AGRICOLE SARL AU
غرض)ا شركة)بإوجاز):)االستغالل)

ا فالحي
استيراد)قتص ور.

ب1 بزقز) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ب1م5ة)م5  ت)م5  ت)54350)م5  ت)

.MAROC
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )مريغ)الحاج.):)1.000)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() الحاج.) مريغ) ا س5 )
ب1 بزقز)ب1م5ة)م5  ت)54350)م5  ت)

.MAROC
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

عن1ا ه)ا() الحاج.) مريغ) ا س5 )
ب1 بزقز)ب1م5ة)م5  ت)54350)م5  ت)

MAROC
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (19 بتاريخ) بم5  ت) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)127/2022.
796I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

 COMPLEXE MEDICAL
MARIAME

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
تف1يت)حصص

 SOPHORA CONSULTING SARL
AU

37)شارع)عالل)إبن)عب هللا،)شوة)
رقم)422,)ا طابق)ا رابع.)،)50000،)

MEKNES MAROC
 COMPLEXE MEDICAL

MARIAME)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ا شوة)
رقم)3)عمار5)سلكت)بالس)م1رتني)
شارع)عالل)بن)عب هلل)-)50000 

مكناس)املغرب).
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.48495

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2022 أبريل) (12 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
)5()مردقش)دوفك1) تف1يت)ا س5 )
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (24.000
24.000)حصة) فائ 5)ا شركة)دوف)

ه5لت)SARL)بتاريخ)11)أبريل)2022.
عاكف) أحم ) ()5( ا س5 ) تف1يت)
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (1.200
()5( ا س5 ) حصة) فائ 5) (18.000
أبريل) (12 بتاريخ) و ور) اوت) كمال)

.2022
تف1يت)ا س5 ))5()و1سف)عك1ري)
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (4.800
18.000)حصة) فائ 5)ا شركة)دوف)

ه5لت)SARL)بتاريخ)12)أبريل)2022.
صولي) ج1اد) ()5( ا س5 ) تف1يت)
اجتماع5ة)من) 4.800)حصة) حس5ني)
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18.000)حصة) فائ 5)ا شركة) أصل)
أبريل) (12 بتاريخ) (SARL ه5لت) دوف)

.2022
صولي) أحم ) ()5( ا س5 ) تف1يت)
اجتماع5ة)من) 4.800)حصة) حس5ني)
18.000)حصة) فائ 5)ا شركة) أصل)
أبريل) (12 بتاريخ) (SARL ه5لت) دوف)

.2022
تف1يت)ا س5 ))5()ه ى)ا بحراقي)
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (4.800
18.000)حصة) فائ 5)ا شركة)دوف)

ه5لت)SARL)بتاريخ)12)أبريل)2022.
عاكف) أحم ) ()5( ا س5 ) تف1يت)
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (4.800
18.000)حصة) فائ 5)ا شركة)دوف)

ه5لت)SARL)بتاريخ)12)أبريل)2022.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) (01 بتاريخ) بمكناس) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)2004. 
797I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

DEV-HEALTH
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

رفع)رأسمال)ا شركة

 SOPHORA CONSULTING SARL
AU

37)شارع)عالل)إبن)عب هللا،)شوة)
رقم)422,)ا طابق)ا رابع.)،)50000،)

MEKNES MAROC
DEV-HEALTH)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)مكتب)رقم)
3)  ى)مت5ما)املنطوة)ا صناع5ة)عين)

سل1كي)بساتين)مكناس)-)50000 
مكناس)املغرب).

رفع)رأسمال)ا شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.54841
ا ذام) الجمع) بموت�سى)
أبريل) (12 في) املؤرخ) اإلستثنائي)
ا شركة) رأسمال) رفع) تم) (2022
درهم«) (4.000.000« ق ره) بمبلغ)
إلى) درهم«) (6.000.000« من) أي)
(: طريق) عن) درهم«) (10.000.000«

تو وم)حصص) و وة)أق)ع5ن5ة.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) (01 بتاريخ) بمكناس) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)2005.
798I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

 STE M›GOUN CHASSE 
TOUR SARL AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

FUTURASCO FIDUCIAIRE
343)شارع)محم )الخامس)رقم)5 
ا طابق)ا ثا ث)بني)مالل)،)23000،)

بني)مالل)املغرب
 STE M›GOUN CHASSE TOUR 
SARL AU)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)
ا ذثما 5ة)،)ا حي)االداري)،)ا طابق)
ا ثا ث،)بني)مالل)بني)مالل)23000 

بني)مالل)املغرب)
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
12765

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (18
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 STE (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
 M’GOUN CHASSE TOUR SARL

. AU
تنض5م) (- (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا ص5 )قا ص5 )ا س5احي)
قتس1يق) ا ص5 ) طرائ ) -ترب5ة)

ملحوات)ا ص5 )
الح ائق) أق)ص5ا ة) -مواقل)غرس)

،)ا طرق)
أق) ا ذامة) املباني) أمن) -شركة)

الخاصة

-مواقل)تنظ5ف)املتاجر)قا شوق
تجزئة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ا طابق) (، االداري) ا حي) (، ا ذثما 5ة)
 23000 مالل) بني) مالل) بني) ا ثا ث،)

بني)مالل)املغرب).
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: ا س5 )املصطفى)مرش5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
مرش5 ) املصطفى) ا س5 )
 4 رقم) في) بل1ك) (15 قطاع) عن1ا ه)ا()
شارع)عب )ا رح5م)ب1عب5 )حي)ا رياض)

،)ا رباط)10100)ا رباط)املغرب).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() مرش5 ) ابراه5م) ا س5 )
 56 رقم) ا طائف) شارع) االداري) ا حي)

23000)بني)مالل)املغرب)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) مالل) ببني) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)492.
799I

LB COMPTA

ALPHA INOX MAROC
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
رفع)رأسمال)ا شركة

LB COMPTA
 RESIDENCE BASMA 1 IMM
 27(N(2(AIN(SBAA(،(20300،

CASABLANCA MAROC
ALPHA INOX MAROC)شركة)

عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)
64)ز وة)د)تجزئة)م1ريطا 5ا)ا حي)

ا صناعي)س5 ي)ا بر 1�سي)-)20600 
ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
رفع)رأسمال)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.160133

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
رفع) تم) (2022 ماي) (17 في) املؤرخ)
ق ره) بمبلغ) ا شركة) رأسمال)
من) أي) درهم«) (1.500.000«
»1.000.000)درهم«)إلى)»2.500.000 
حصص) تو وم) (: طريق) عن) درهم«)

 و وة)أق)ع5ن5ة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 01 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15)2022)تحت)رقم)826139.
800I

GESTION ALJANOUB

 POLYCLINIQUE DE
LAAYOUNE

إعالن)متذ د)ا ورارات

GESTION ALJANOUB
ز وة)تط1ان)حي)ا سذاد5)عمار5)رقم)
2)ا طابق)ا ثا ث)ا ذ15ن)،)70000،)

ا ذ15ن)املغرب
 POLYCLINIQUE DE LAAYOUNE

»شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5«
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)شارع)

محم )ا سادس)ا ذ15ن)-)70000 
ا ذ15ن)املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.18829
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)21)أبريل)2022
تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)

قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
تغ5ير)شرط)ا تس5ير)املشترك) لشركة)
امللزمة) ا ذو1د) جم5ع) اخضاع) عبر)
 لشركة)على)اٳلمضاء)املشترك)لجم5ع)
ق  ) حم ي) م1الي) ا س5 ) املسيرون)
ا رش5 )٫ا س5 )احم )ا و1بع)ق)ا س5 )

محم )ا ومر.)
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
على) ونص) ا ذي) (:14 رقم) بن )
املشترك) ا تس5ير) شرط) تغ5ير) ماولي:)
ا ذو1د) جم5ع) اخضاع) عبر)  لشركة)
امللزمة) لشركة)على)اٳلمضاء)املشترك)
لجم5ع)املسيرون)ا س5 )م1الي)حم ي)
ق) ا و1بع) احم ) ٫ا س5 ) ا رش5 ) ق  )
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ا س5 )محم )ا ومر.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

أبريل) (22 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1133/2022.

801I

NJ BUSINESS

STE PARADIV
إعالن)متذ د)ا ورارات

NJ BUSINESS

مكاتب)مرينا)مكتب)رقم)19)ا طابق)
ا تا ث)شارع)عب )ا كريم)بنجل1ن)

امل ونة)الج و 5)فاس)املغرب،)

30000،)فاس)املغرب

STE PARADIV)»شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5«

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)190)حي)

كري1)زقاغة)-)30000)فاس)املغرب).

»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.30667

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)20)أبريل)2022

تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)

قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

تف1يت)حصص)

على) ونص) ا ذي) (:2 رقم) قرار)

ماولي:)استوا ة)املسير)ا و وم)محم )

ا ذامري)ق)تذ5ين)املسير)الج و )عمر)

ا واسمي)

قرار)رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

تغ5ير)ا نظام)االسا�سي)من)شركة)

قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)

بن )رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

تغ5ير)ا نظام)االسا�سي)من)شركة)عات)

عات) شركة) الى) املح قد5) املسؤق 5ة)

ا شريك) عات) املح قد5) املسؤق 5ة)

ا 1ح5 

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ا تجارية)بفاس)بتاريخ)27)ماي)2022 

تحت)رقم)2784.

802I

CANOCAF SARL

YASSINE FAST FOOD
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

رفع)رأسمال)ا شركة

CANOCAF SARL
شارع)الجيش)امللكي)ز وة)الخنساء)

رقم)7)ا طابق)ا ثاني)رقم)03 
 NADOR(،62000(،ا ناظ1ر

MAROC
YASSINE FAST FOOD)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)املطار،)

رزان)04)اقامة)أشن)-)62000 
ا ناظ1ر)املغرب.

رفع)رأسمال)ا شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.23551
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
رفع) تم) (2022 ماي) (20 في) املؤرخ)
ق ره) بمبلغ) ا شركة) رأسمال)
»712.000)درهم«)أي)من)»100.000 
عن) درهم«) (812.000« إلى) درهم«)

طريق):)-.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (24 بتاريخ) با ناض1ر) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)801.
803I

CANOCAF SARL

EXPOBANO NADOR
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

CANOCAF SARL
شارع)الجيش)امللكي)ز وة)الخنساء)

رقم)7)ا طابق)ا ثاني)رقم)03 
 NADOR(،62000(،ا ناظ1ر

MAROC
EXPOBANO NADOR)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)املطار،)

اول1)31)اقامة)رقم)61،)ا طابق)
ا ثاني)رقم)03 - 62000)ا ناظ1ر)

املغرب.
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.19731

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تح1يل) تم) (2022 ماي) (16 في) املؤرخ)
من) الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)
(،61 اقامة)رقم) (31 اول1) »حي)املطار،)
 62000  -  03 رقم) ا ثاني) ا طابق)
ا ناظ1ر)املغرب«)إلى)»حي)أقالد)م5م1ن)
 62000  -  72 ز وة) أقرقبا) شارع)

ا ناظ1ر)املغرب«.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (23 بتاريخ) با ناض1ر) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)792.
804I

مكتب)املحاسبة

BINDRISS TEX
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

مكتب)املحاسبة
13)شارع)يذو1ب)املنص1ر)رقم)

14/13)تط1ان)،)93000،)تط1ان)
املغرب

BINDRISS TEX)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)4 
مست1دع)رقم)41)منطوة)ا نشاط)

االقتصادي)ا فن5 ق)املنطوة)الحر5)
قاد) 5جرق)-)93102)ا فن5 ق)املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
31395

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (05
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.BINDRISS TEX
ستيراد) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
تص ور) قإعاد5) قب5ع) قت1زيع) قتخزين)

منتجات)املنس1جات)قاملالبس.
تجزئة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ا نشاط) منطوة) (41 رقم) 4)مست1دع)
الحر5) املنطوة) ا فن5 ق) االقتصادي)

قاد) 5جرق)-)93102)ا فن5 ق)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 501 (: الحس1ني) هللا) عب ) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
 499 (: محم ) شرقاقي) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
الحس1ني) هللا) عب ) ا س5 )
عن1ا ه)ا()شارع)جبل)ميشل5فن)ز وة)
6)رقم)25)طابق)3)ا شوة)10 93000 

تط1ان)املغرب.
ا س5 )محم )ا شرقاقي)عن1ا ه)ا()

كرتيرا)بن5تز)رقم)07)..)سبتة)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
الحس1ني) هللا) عب ) ا س5 )
عن1ا ه)ا()شارع)جبل)ميشل5فن)ز وة)
6)رقم)25)طابق)3)ا شوة)10 93000 

تط1ان)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
أبريل) (11 بتاريخ) بتط1ان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1004.
805I

ALLEGEANCE CONSULTING

RN ESQUINA SARL
إعالن)متذ د)ا ورارات

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة)ا رقدني)تواطع)شارع)طا طان)
ق)شارع) بنان)اقامة) 5نى)رقم)51&50 

،)90000،)طنجة)املغرب
RN ESQUINA SARL)»شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5«
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)22)شارع)
1)املج )159)املحل)با طابق)االر�سي)

- 90000)طنجة)املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.125967

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
املؤرخ)في)24)ماي)2022

تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)
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قرار)رقم)هبة)حصص:)ا ذي)ونص)
على)ماولي:)قهب)ا س5 )بالل)حم ان)
ا س5 5) اجتماع5ة) فائ 5) 50)حصة)

ا صاف5ة)الحراق)
قرار)رقم)هبة)حصص:)ا ذي)ونص)
على)ماولي:)قهب)ا س5 )بالل)حم ان)
ا س5 ) اجتماع5ة) فائ 5) حصة) (50

ا ذ5ا�سي)حم ان
ا ذي) مسير:) استوا ة) رقم) قرار)
ونص)على)ماولي:)مغادر5)ا س5 )بالل)
تبذا) نهائ5ة) بصفة) حم ان) لشركة)

 وب1ل)إستوا ته)من)مهامه)كمسير
ج و ) مسير) تذ5ين) رقم) قرار)
 شركة):)ا ذي)ونص)على)ماولي:)تذ5ين)
ا س5 )ا ذ5ا�سي)حم ان)كمسير)قح5 )
ا س5 ) استوا ة) تبذا) وب1ل)  لشركة)

بالل)حم ان
ا وا 1ني) ا شكل) قرار)رقم)تح1يل)
ماولي:) على) ونص) ا ذي)  لشركة:)
من) ا وا 1ني) لشركة) ا شكل) تح1يل)
»شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
عات) »شركة) إلى) ا 1ح5 «) ا شريك)

املسؤق 5ة)املح قد5«.
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
على) ونص) ا ذي) 6ق7:) رقم) بن )
 50 بالل)حم ان) ا س5 ) ماولي:)قهب)
ا س5 5) اجتماع5ة) فائ 5) حصة)

ا صاف5ة)الحراق)
على) ونص) ا ذي) 6ق7:) رقم) بن )
حم ان) بالل) ا س5 ) قهب) ماولي:)
ا س5 ) اجتماع5ة) فائ 5) حصة) (50

ا ذ5ا�سي)حم ان
على) ونص) ا ذي) (:12 رقم) بن )
حم ان) بالل) ا س5 ) مغادر5) ماولي:)
تبذا) وب1ل) نهائ5ة) بصفة)  لشركة)

إستوا ته)من)مهامه)كمسير
على) ونص) ا ذي) (:12 رقم) بن )
ماولي:)تذ5ين)ا س5 )ا ذ5ا�سي)حم ان)
تبذا) وب1ل) قح5 ) لشركة) كمسير)

استوا ة)ا س5 )بالل)حم ان
بن )رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
من) ا وا 1ني) لشركة) ا شكل) تح1يل)
»شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
عات) »شركة) إلى) ا 1ح5 «) ا شريك)

املسؤق 5ة)املح قد5«.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)254181.
806I

SUD EST CONSEIL

 LE BUREAU COMPTABLE ET
FISCAL DE MARRAKECH

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

حل)شركة

SUD EST CONSEIL
 Immeuble Dahir B, Apt 16, Bd

 Hassan(II,(Hay(Hassani(،(40130،
Marrakech maroc

 LE BUREAU COMPTABLE ET
FISCAL DE MARRAKECH)شركة)

عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 )في)ط1ر)ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)عمار5)

ا ظهير)با طابق)االقل)شوة)رقم)16 
شارع)الحسن)ا ثاني)ا حي)الحسني)
طريق)اكادور)-)40000)مراكش)

املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.85915

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تورر) (2020 و1 15) (17 في) املؤرخ)
مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة) حل)
 LE BUREAU ا 1ح5 ) ا شريك) عات)
 COMPTABLE ET FISCAL DE
رأسما ها) مبلغ) (MARRAKECH
مورها) قعن1ان) درهم) (10.000
با طابق) ا ظهير) عمار5) اإلجتماعي)
الحسن) شارع) (16 رقم) شوة) االقل)
اكادور) طريق) الحسني) ا حي) ا ثاني)
(: ل) املغرب) ت5جة) مراكش) (40000  -

تصف5ة)املسبوة.
عمار5) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
 16 رقم) شوة) االقل) با طابق) ا ظهير)
الحسني) ا حي) ا ثاني) الحسن) شارع)
مراكش) (40000 (- اكادور) طريق)

املغرب.)
ق)عين:

ا س5 )5()علي)ا صبار)ق)عن1ا ه)ا()

الجن1بي) ازلي) ج) رقم) (2/105 عبير)
()5( املغرب)كمصفي) 40000)مراكش)

 لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) (01 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136359.
807I

مكتب)الحسابات)ح)ل

بالبل املستقبل الخاصة
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تغ5ير)تسم5ة)ا شركة

مكتب)الحسابات)ح)ل
20)شارع)ا  اخلة)ا طابق)االقل)قرية)
الجماعة)،)20430،)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب
بالبل)املستوبل)الخاصة)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)االجتماعي)تجزئة)
ا فتح)-)26100)برش5 )املغرب.

تغ5ير)تسم5ة)ا شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

11115
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تغ5ير) تم) (2022 أبريل) (28 في) املؤرخ)
تسم5ة)ا شركة)من)»بالبل)املستوبل)
م ارس) »مجم1عة) إلى) الخاصة«)

س1بر 1فا)الخاصة«).
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (19 بتاريخ) ببرش5 ) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)493.
808I

AUDINEX SARLAU

AZ REAL ESTATE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

AUDINEX SARLAU
شارع)عب )امل1من)ق)ز وة)شت5ال،)
طابق)4،)بامليي)-،)ا  ار)ا ب5ضاء)،)

20042،)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
AZ REAL ESTATE)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)144)ز وة)

محم )سم5حا،)طابق)6،)مكتب)35 - 
24000)دار)ا ب5ضاء)املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
544689

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (10
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 AZ (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.REAL ESTATE
تأجير) (- (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا ذوارات
عن) قإدار5) قب5ع) قإدار5) ح5از5) (-
طريق)ا تأجير)أق)غير)ع ك)من)جم5ع)

املباني)قا ذوارات.
-)ا شراء)أق)ا ب5ع)أق)االستب ال)أق)
اإلوجار)أق)ا تأجير)من)ا باطن)،)بشكل)
م1سمي)أق)غير)م1سمي)،)مكش1ف)أق)
مؤثث)،) لمباني)املبن5ة)أق)غير)املبن5ة)؛

-)بناء)ا ذوارات.
قت1فير) (، قاملش1ر5) (، اإلدار5) (-
جم5ع) إدار5) أق) (/ ق) (، الخ مات)

ا ذوارات.
-)جم5ع)دراسات)،)تمث5ل)،)قساطة)
عات) ا لجنة) ق) إرسا 5ات) قساطة) (،

ا صلة)باملجاالت)املذك1ر5)أعاله.
ا ذمل5ات) جم5ع) (، عام) قبشكل)
قاملنو1 ة) قا صناع5ة) ا تجارية)
بشكل) املتذلوة) (، قاملا 5ة) قا ذوارية)
مباشر)أق)غير)مباشر)بغرض)ا شركة)
أق)بأي)أغراض)مماثلة)أق)عات)صلة)،)
قا تي)من)املحتمل)أن)تذزز)تط1يرها)أق)

ت1س5ذها..
عن1ان)املور)االجتماعي):)144)ز وة)
محم )سم5حا،)طابق)6،)مكتب)35 - 

24000)دار)ا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
ا شركة:) رأسمال) مبلغ)
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12.000.000)درهم،)موسم)كا تالي:
 24000 (: ا  هي) احم ) ا س5 )

بو5مة)100)درهم.
 24000 (: مله1ل) زهر5) ا س5 5)

بو5مة)100)درهم.
 24000 (: ا  هي) سل5م) ا س5 )

بو5مة)100)درهم.
 24000 (: ا  هي) واسمين) ا س5 5)

بو5مة)100)درهم.
 24000 (: ا  هي) را 5ا) ا س5 5)

بو5مة)100)درهم.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )احم )ا  هي)عن1ا ه)ا()دقار)
ق  )أحم )سهل)عين)تزغى)13000)بن)

سل5مان)املغرب.
ا س5 5)زهر5)مله1ل)عن1ا ه)ا()دقار)
ق  )أحم )سهل)عين)تزغى)13000)بن)

سل5مان)املغرب.
ا س5 )سل5م)ا  هي)عن1ا ه)ا()دقار)
ق  )أحم )سهل)عين)تزغى)13000)بن)

سل5مان)املغرب.
عن1ا ه)ا() ا  هي) واسمين) ا س5 5)
تزغى) عين) سهل) أحم ) ق  ) دقار)

13000)بن)سل5مان)املغرب.
ا س5 5)را 5ا)ا  هي)عن1ا ه)ا()دقار)
ق  )أحم )سهل)عين)تزغى)13000)بن)

سل5مان)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )سل5م)ا  هي)عن1ا ه)ا()دقار)
ق  )أحم )سهل)عين)تزغى)13000)بن)

سل5مان)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 30 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825507.
809I

مكتب)امل1ثق)ت1ف5ق)أب1فراس

RIAD EL KENZ
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
حل)شركة

مكتب)امل1ثق)ت1ف5ق)أب1فراس
اقامة)امل5ل)ا طابق)االقل)شارع)

افر اج)مراكش)،)40000،)مراكش)

املغرب

RIAD EL KENZ)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 )في)ط1ر)ا تصف5ة(

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)مراكش،)

345)املسار،)طريق)اسفي)-)40000 

مراكش)املغرب.

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.38043

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)

حل) تورر) (2022 ماي) (10 في) املؤرخ)

عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)

 RIAD EL KENZ ا 1ح5 ) ا شريك)

درهم) (10.000 رأسما ها) مبلغ)

مراكش،) اإلجتماعي) مورها) قعن1ان)

 40000 (- اسفي) طريق) املسار،) (345

مراكش)املغرب) ت5جة)ل):)•)

الحساب) ق) ا تورير) على) املصادقة)

ا نهائي) تصف5ة)ا شركة؛)

على) اإلبراء) لمصف5ة) منح) (•

تس5يرها؛

الحل)ا نهائي) لشركة (•

الختم) على) املصادقة) ( (•

ا نهائي) لتصف5ة.

.

ق)ح د)مور)ا تصف5ة)ب)مراكش،)

 40000 (- اسفي) طريق) املسار،) (345

مراكش)املغرب.)

ق)عين:

 Claude CHEVALIER ا س5 )5()

 Tassoultant, Km 6, عن1ا ه)ا() ق)

 Douar Lagouassem, Route

 Ourika 40000 Marrakech

MAroc)كمصفي))5() لشركة.

الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (

املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)

تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)

ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (25 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136120.

810I

PRO-ACCOUNTING

XEPHAR
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قفل)ا تصف5ة

PRO-ACCOUNTING
80)شارع)م1الي)سل5مان)عين)ا سبع)

،)20590،)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
XEPHAR)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي):)تجزئة)

ا ن1ر)مجم1عة)7)عمار5)14 
شوة)رقم)9)عين)ا شق)-)20470 

ا  ارا ب5ضاء)املغرب.
قفل)ا تصف5ة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
.268773

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 أبريل) (30 في) املؤرخ)
املسؤق 5ة) عات) شركة) (XEPHAR
 100.000 رأسما ها) مبلغ) املح قد5)
اإلجتماعي) مورها) قعن1ان) درهم)
 14 عمار5) (7 مجم1عة) ا ن1ر) تجزئة)
 20470 (- ا شق) عين) (9 رقم) شوة)
املغرب) ت5جة) تذذر) ا  ارا ب5ضاء)

تحو5ق)ا ه ف)االجتماعي.
ق)عين:

ق) أب1ا 1افي) أمل) ا س5 )5()
 14 رقم) (2 ز وة) (1 أ   س) عن1ا ه)ا()
ا  ارا ب5ضاء) (20470 امل ن) بين)

املغرب)كمصفي))5() لشركة.
ق)ق )تم)انذواد)الجمذ5ة)الختام5ة)
تجزئة) قفي) (2022 أبريل) (30 بتاريخ)
ا ن1ر)مجم1عة)7)عمار5)14)شوة)رقم)
20470)ا  ارا ب5ضاء) (- 9)عين)ا شق)

املغرب.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 02 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15)2022)تحت)رقم)18915.
811I

مكتب)امله ي)ا ذل1ي)-)محاسب)مذتم )-

مارموليس كريم ش.ذ.م.م. 
MARMOLES KARIM SARL

إعالن)متذ د)ا ورارات

مكتب)امله ي)ا ذل1ي)-)محاسب)
مذتم )-

13)شارع)قلي)ا ذه ٬)ا طابق)ا ثاني٬ 
رقم)2)ص.ب.)35)،)93000،)تط1ان)

املغرب
مارم1 يس)كريم)ش.ع.م.م.)

 MARMOLES KARIM SARL
»شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5«

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)طريق)قاد)
 1)كلم)5 - 93000)تط1ان)املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.1661
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)26)ماي)2022
تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)

قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
مفتاحة) ا س5 5) استوا ة) قب1ل)
شوار5)ا ذبا�سي)مسير5)ا شركة)قإبراء)
عمتها)مع)ا شكر)على)املجه1دات)ا تي)

ق متها) لشركة.
قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
مساهم،) غير) ج و ) مسير) تذ5ين)
مل 5) م1�سى) احم ) بن) و1سف) ا س5 )

ثالث)سن1ات.)
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
على) ونص) ا ذي) (:15 رقم) بن )

ماولي:)ا تس5ير
على) ونص) ا ذي) (:16 رقم) بن )

ماولي:)صالح5ات)املسير
على) ونص) ا ذي) (:18 رقم) بن )

ماولي:)ا ت1ق5ذات
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (31 بتاريخ) بتط1ان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1298.
812I

حسام)ا  ون

كنديسة تلكوم
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

حسام)ا  ون
شارع)بن)عب )ا رحمان)ا طابق)االقل)
رقم)1)قرب)ص5  5ة)باب)ا ت1ت)،)

93000،)تط1ان)املغرب
كن يسة)تلك1م)شركة)عات)مسؤق 5ة)
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مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)كن يسة)
ا 1سطى)شارع)مذركة)ا 1ال)رقم)
116 - 93000)ا فن5 ق)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
31659

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (19
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

كن يسة)تلك1م.
ا 1ساطة) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

قاملف1ض5ات.
عن1ان)املور)االجتماعي):)كن يسة)
ا 1سطى)شارع)مذركة)ا 1ال)رقم)116 

- 93000)ا فن5 ق)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
(: املرابطي) ا رح5م) عب ) ا س5 )
درهم) (100 بو5مة) حصة) (1.000

 لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
املرابطي) ا رح5م) عب ) ا س5 )
عن1ا ه)ا()كن يسة)ا 1سطى)رقم119 

93000)ا فن5 ق)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
املرابطي) ا رح5م) عب ) ا س5 )
عن1ا ه)ا()كن يسة)ا 1سطى)رقم119 

93000)ا فن5 ق)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (31 بتاريخ) بتط1ان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1304.

813I

CAPRICOF

DELTA DAR
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

CAPRICOF
 BD ABDELKADER 44

 ESSAHRAOUI MLY RACHID
 CASABLANCA(CASABLNACA،
20400،(CASABLNACA(MAROC
DELTA DAR)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)96)شارع)
أ فا)ا طابق)األقل)ا شوة)رقم)11 
اقامة)ا رب5ع)أ فا)ا  ار)ا ب5ضاء)
20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
542511

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (26
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 DELTA(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

.DAR
ا ترقيج) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا ذواري.
 96 (: االجتماعي) املور) عن1ان)
رقم) ا شوة) األقل) ا طابق) أ فا) شارع)
ا ب5ضاء) ا  ار) أ فا) ا رب5ع) اقامة) (11

20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: محم ) بن حان) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() محم ) بن حان) ا س5 )

ا ب5ضاء) (22 رقم) م1دوب1ك5تا) شارع)
20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (
قم1اطن)مسيري)ا شركة:

عن1ا ه)ا() محم ) بن حان) ا س5 )
ا ب5ضاء) (22 رقم) م1دوب1ك5تا) شارع)

20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 11 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)823148.
814I

SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL

RYHANISSE SARL AU
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

 SOFIMED CONSULTING AND
NEGOCE SARL

تجزئة)عب )امل1من)69)ارض)ا صغير،)
ا طابق)ا ثاني)،)28800،)املحم وة)

املغرب
RYHANISSE SARL AU)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)
االمان)ا رقم72)ا طابق)ا سفلي)-)

28800)املحم وة)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
30693

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (23
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.RYHANISSE SARL AU
غرض)ا شركة)بإوجاز):)-استغالل)

موهى
-ا تجار5

-استيراد)ق)تص ور.
تجزئة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
(- ا سفلي) ا طابق) ا رقم72) االمان)

28800)املحم وة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: خل5ف) محم ) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() خل5ف) محم ) ا س5 )
 28800 ا رقم72  االمان) تجزئة)

املحم وة)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() خل5ف) محم ) ا س5 )
 28800 ا رقم72  االمان) تجزئة)

املحم وة)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
االبت ائ5ة)باملحم وة)بتاريخ)01)و1 15)

2022)تحت)رقم)1047.
815I

ALLEGEANCE CONSULTING

RAMTEC SERVICE SARL AU
إعالن)متذ د)ا ورارات

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة)ا رقدني)تواطع)شارع)طا طان)
ق)شارع) بنان)اقامة) 5نى)رقم)51&50 

،)90000،)طنجة)املغرب
 RAMTEC SERVICE SARL AU
»شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5)

عات)ا شريك)ا 1ح5 «
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)حي)

م5م1زا)عمار5)ماركيز)ا طابق)7)شوة)
رقم)48 ,124)متر)-)90000)طنجة)

املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.254253

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
املؤرخ)في)26)وناور)2022

تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)
قرار)رقم)تح1يل)املور)االجتماعي:)
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املور) تح1يل) ماولي:) على) ونص) ا ذي)
املسير5) من)شارع) االجتماعي) لشركة)
الخضراء)رقم)5)اقامة)ا سفير)مكتب)
الج و ) ا ذن1ان) الى) طنجة) (05 رقم)
 7 ا طابق) ماركيز) عمار5) م5م1زا) حي)

شوة)رقم)48 124)مترطنجة
قرار)رقم)تغ5ير)ا نشاط)ا تجاري:)
ا ذي)ونص)على)ماولي:)تغ5ير)ا نشاط)
كهربة) الى) ا بناء) أعمال) من) ا تجاري)

قإم اد)م5اه)ا شرب
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)4:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
من) االجتماعي) لشركة) املور) تح1يل)
اقامة) (5 رقم) الخضراء) املسير5) شارع)
الى) طنجة) (05 رقم) مكتب) ا سفير)
عمار5) م5م1زا) حي) الج و ) ا ذن1ان)
 124 ,48 7)شوة)رقم) ماركيز)ا طابق)

مترطنجة
بن )رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
أعمال) من) ا تجاري) ا نشاط) تغ5ير)

ا بناء)الى)كهربة)قإم اد)م5اه)ا شرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (31 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)51247.
816I

said daif

DAIF SAID
عو )تس5ير)حر)ألصل)تجاري))األشخاص)

ا طب5ذ15ن(
عو )تس5ير)حر)ألصل)تجاري

DAIF SAID
 29 في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
سذ5 ) ا س5 )5() أعطى) (2022 أبريل)
ضاوف)الحامل))5() لبطاقة)ا 1طن5ة)
با سجل) املسجل) (BL56233 رقم)
ا تجاري)450824)باملحكمة)ا تجارية)
الحر) ا تس5ير) حق) ا ب5ضاء) با  ار)
 ألصل)ا تجاري)ا كائن)ب)ب1شنت1ف)
ا  ار) (20550  34 ا رقم) (76 ا ز وة)
عادل) املغرب) لس5 )5() ا ب5ضاء)
ا 1طن5ة) )5() لبطاقة) الحامل) صابر)
تبت ئ) سنة) (1 مل 5) (349537C رقم)
 05 في) تنتهي) ق) (2022 ماي) (05 من)
ماي)2023)موابل)مبلغ)شهري)2.300 

درهم.
817I

said daif

SAID SHOP CHAUSSURES
عو )تس5ير)حر)ألصل)تجاري))األشخاص)

املذن1ي1ن(
عو )تس5ير)حر)ألصل)تجاري

SAID SHOP CHAUSSURES
قي) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
 SAID SHOP 2022)أعطى) وناور) (10
با سجل) املسجل) (CHAUSSURES
ا تجاري)577243)باملحكمة)ا تجارية)
الحر) ا تس5ير) حق) ا ب5ضاء) با  ار)
 ألصل)ا تجاري)ا كائن)ب)درب)ا ز وة)
ا ب5ضاء) 36 20550)ا  ار) 76)ا رقم)
 1 مل 5) طم1ح) محم ) املغرب) فائ 5)
ق) (2022 فبراور) (01 من) تبت ئ) سنة)
2023)موابل)مبلغ) 01)وناور) تنتهي)في)

شهري)ق5مته)2.500)درهم.
818I

SAHEL CONSULTING

 ETS RIYAD AL MAARIF
PRIVE

إعالن)متذ د)ا ورارات

SAHEL CONSULTING
 avenue idriss 1 n°114 HAY

 HAJARI،(70000،(LAAYOUNE
MAROC

 ETS RIYAD AL MAARIF PRIVE
»شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5)

عات)ا شريك)ا 1ح5 «
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)تجزئة)

م ونة)ا 1فاق)رقم)7)ا ذ15ن)70000 
ا ذ15ن)املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.30733
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)28)غشت)2020
تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)

قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
من) االمام) ع5اش) ا س5 ) استوا ة)
تس5ير)ا شركة)قتسم5ة)ا س5 )ع5اش)

منص1ر)مسير)ج و ) لشركة
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

من) االمام) ع5اش) ا س5 ) استوا ة)
تس5ير)ا شركة)قتسم5ة)ا س5 )ع5اش)

منص1ر)مسير)ج و ) لشركة
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
31)غشت) بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2020)تحت)رقم)2010/20.
819I

Dilegis Premium Service

B20 STRUCTURE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

Dilegis Premium Service
 Angle Rue D›alger Et 2,Rue
 Abou Bakr Al Baklani 3ème
 étage, Appt 11, Casablanca
 20070،(20070،(Casablanca

Maroc
B20 STRUCTURE)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)زاقية)شارع)
الجزائر)ق2-)شارع)أب1)بكر)ا باقالني،)
طابق)3)شوة)رقم)11,)ا  ار)ا ب5ضاء)

- 20070)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
544965

في) مؤرخ) حر) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (19
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 B20 (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.STRUCTURE
أعمال) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا بناء)قا تنم5ة)ا ذوارية.
عن1ان)املور)االجتماعي):)زاقية)شارع)
الجزائر)ق2-)شارع)أب1)بكر)ا باقالني،)
طابق)3)شوة)رقم)11,)ا  ار)ا ب5ضاء)-)

20070)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
1.000)حصة) (: ا س5 )عمر)غزالي)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )عمر)غزالي)عن1ا ه)ا()ا  ار)
ا ب5ضاء) ا  ار) (20000 ا ب5ضاء)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )عمر)غزالي)عن1ا ه)ا()ا  ار)
ا ب5ضاء) ا  ار) (20000 ا ب5ضاء)

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 31 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)
 Le dépôt a été(ماي)2022)تحت)رقم

.fait au CRI
820I

Dilegis Premium Service

INFLUENCE GLOBALE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
إضافة)تسم5ة)تجارية)أق)شذار)

Dilegis Premium Service
 Angle Rue D›alger Et 2,Rue
 Abou Bakr Al Baklani 3ème
 étage, Appt 11, Casablanca
 20070،(20070،(Casablanca

Maroc
INFLUENCE GLOBALE)»شركة)

عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 «

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)97)شارع)
ا ذرعار،)طابق)3,)مرس)سلطان،)-)

20080)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
»إضافة)تسم5ة)تجارية)أق)شذار«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.374787
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
تورر) (2022 أبريل) (26 في) املؤرخ)

إضافة)شذار)تجاري) لشركة)قه1:
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ا شركة)تورر)إضافة)شذار)تجاري)
«PRIMACTIV« :

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
 27 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)18304.
821I

 INSTITUT LABEL DE GESTION ET(

 DES AFFAIRES (EL KASMI ABDEL JALIL

COMPTABLE AGREE

مؤسسة موكا�سي الخاصة
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

 INSTITUT LABEL DE GESTION(
 ET DES AFFAIRES (EL KASMI

 ABDEL JALIL COMPTABLE
AGREE

إقامة)جنان)ا رحمة)ا سالم)2 
عمار5)1)شوة)3)اهل) غالم)س5 ي)
ا بر 1�سي)ا  ار)ا ب5ضاء)س5 ي)

ا بر 1�سي)ا  ار)ا ب5ضاء،)20500،)
ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب

مؤسسة)م1كا�سي)الخاصة)شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)
ا ركب1ت)ز وة)3)رقم)29)املجم1عة)
34)س5 ي)م1من)ا  ار)ا ب5ضاء)-)

20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

545179
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (17
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

مؤسسة)م1كا�سي)الخاصة).
:) تذل5م) بإوجاز) ا شركة) غرض)

األقلي)قاألسا�سي)الخاص.
حي) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
املجم1عة) (29 رقم) (3 ز وة) ا ركب1ت)
(- ا ب5ضاء) ا  ار) م1من) س5 ي) (34

20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 500 (: ا شم5طي) رب5ذة) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
 500 (: مكا�سي) مصطفى) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 5)رب5ذة)ا شم5طي)عن1ا ه)ا()
29ز وة)3)حي)ا ركب1ت)املجم1عة)34 
 20000 س5 ي)م1من)ا  ار)ا ب5ضاء)

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
ا س5 )مصطفى)مكا�سي)عن1ا ه)ا()
29ز وة)3)حي)ا ركب1ت)املجم1عة)34 
 20000 س5 ي)م1من)ا  ار)ا ب5ضاء)

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 5)رب5ذة)ا شم5طي)عن1ا ه)ا()
29ز وة)3)حي)ا ركب1ت)املجم1عة)34 
 20000 س5 ي)م1من)ا  ار)ا ب5ضاء)

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 02 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15)2022)تحت)رقم)19007.
822I

bemultico(1ب5م1 ت5ك

SOUCELIA EXPO
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

bemultico(1ب5م1 ت5ك
رقم)106)شوة)رقم)01)ا زيت1ن)

املذركة)-مكناس)،)50060،)مكناس)
مكناس

SOUCELIA EXPO)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)106 
شوة)رقم)02)ز وة)املذاركة)ا زيت1ن)
مكناس)-)50000)مكناس)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

56289
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (16
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.SOUCELIA EXPO
غرض)ا شركة)بإوجاز):)االستراد)ق)

ا تص ور)
ا تفاقض.

عن1ان)املور)االجتماعي):)رقم)106 
ا زيت1ن) املذاركة) ز وة) (02 رقم) شوة)

مكناس)-)50000)مكناس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: ا ذرباقي) سذاد) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 5)سذاد)ا ذرباقي)عن1ا ه)ا()
حي)ا فرقكي)ا صغير)ز وة)عين)ا صافي)

رقم)214)سال)11000)سال)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 5)سذاد)ا ذرباقي)عن1ا ه)ا()
حي)ا فرقكي)ا صغير)ز وة)عين)ا صافي)

رقم)214)سال)11000)سال)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) (01 بتاريخ) بمكناس) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)2014.
823I

bemultico(1ب5م1 ت5ك

FIDEX TRAV
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

bemultico(1ب5م1 ت5ك

رقم)106)شوة)رقم)01)ا زيت1ن)
املذركة)-مكناس)،)50060،)مكناس)

مكناس
FIDEX TRAV)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ا طابق)
ا سفلي)رقم)أ1-55)تجزئة)االشراق)
ب1فكران)-)50302)ب1فكران)املغرب.

تف1يت)حصص
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.48151
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2022 أبريل) (13 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
ا ذزيز) عب ) ()5( ا س5 ) تف1يت)
من) اجتماع5ة) حصة) (160 ا واسمي)
()5( ا س5 ) حصة) فائ 5) (500 أصل)
أبريل) (13 بتاريخ) ا صادقي) هشام)

.2022
الخا ق) عب ) ()5( ا س5 ) تف1يت)
من) اجتماع5ة) حصة) (170 ا واسمي)
()5( ا س5 ) حصة) فائ 5) (500 أصل)
أبريل) (13 بتاريخ) ا صادقي) هشام)

.2022
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
و1 15) (02 بتاريخ) بمكناس) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)2041.
824I

NJ BUSINESS

STE MED ICT SERVICES
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

NJ BUSINESS
مكاتب)مرينا)مكتب)رقم)19)ا طابق)
ا تا ث)شارع)عب )ا كريم)بنجل1ن)
امل ونة)الج و 5)فاس)املغرب،)

30000،)فاس)املغرب
STE MED ICT SERVICES)شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5)في)ط1ر)

ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)41 
ز وة)الحس5مة)اقامة)بنزاك1ر)شوة)

3 - 30000)فاس)املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
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.59357
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 ماي) (20 في) املؤرخ)
 STE شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5)
MED ICT SERVICES)مبلغ)رأسما ها)
مورها) قعن1ان) درهم) (100.000,00
الحس5مة) ز وة) (41 رقم) اإلجتماعي)
اقامة)بنزاك1ر)شوة)3 - 30000)فاس)

املغرب) ت5جة)ل):)ازمة)ما 5ة.
 41 ا تصف5ة)ب)رقم) ق)ح د)مور)
ز وة)الحس5مة)اقامة)بنزاك1ر)شوة)3 

- 30000)فاس)املغرب.)
ق)عين:

ا س5 )5()علي)قرقاش)ق)عن1ا ه)ا()
اوت) (9 ا شوة) هللا) فضل) اقامة) (72
اسواط1)2)م)ج)30000)فاس)املغرب)

كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة)

- :
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) (01 بتاريخ) بفاس) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)2869.
825I

STE CISS SARL

 CONSULTING SERVICE
SOLUTION

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

STE CISS SARL
مكتب)7)ز وة)رقم)399)ا طابق)
ا تاني)تجزئة)جنة)ا زيت1ن)1)بن)

س1د5)فاس)مكاتب)ابراه5م)مبذ1ت،)
30000،)فاس)املغرب

 CONSULTING SERVICE
SOLUTION)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)مكتب)8 

شارع)رقم)399)ا طابق)ا ثاني)تجزئة)
جنة)ا زيت1ن)1)بنس1د5)فاس)-)

30000)فاس)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

72703
 03 في) مؤرخ) حر) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 مارس)
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
 CONSULTING SERVICE  :

. SOLUTION
غرض)ا شركة)بإوجاز):)االستشار5)

في)ا تس5ير).
مكتب) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ا ثاني) ا طابق) (399 رقم) شارع) (8
فاس) بنس1د5) (1 ا زيت1ن) تجزئة)جنة)

- 30000)فاس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )حاتم)شاكر):)1.000)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() شاكر) حاتم) ا س5 )
فاس) (1 ا زه1ر) (68 رقم) منامة) شارع)

30000)فاس)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() شاكر) حاتم) ا س5 )
فاس) (1 ا زه1ر) (68 رقم) منامة) شارع)

30000)فاس)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)27)ماي)2022 

تحت)رقم)277.
826I

Dilegis Premium Service

HYAM INTERIOR
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

Dilegis Premium Service
 Angle Rue D›alger Et 2,Rue
 Abou Bakr Al Baklani 3ème
 étage, Appt 11, Casablanca
 20070،(20070،(Casablanca

Maroc
HYAM INTERIOR)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)زاقية)شارع)
الجزائر)ق2-)شارع)أب1)بكر)ا باقالني،)
طابق)3)شوة)رقم)11,)ا  ار)ا ب5ضاء)

- 20070)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

544967
في) مؤرخ) حر) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (18
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 HYAM(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

.INTERIOR
أعمال) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا تط1ير)قا  وك1ر.
عن1ان)املور)االجتماعي):)زاقية)شارع)
الجزائر)ق2-)شارع)أب1)بكر)ا باقالني،)
طابق)3)شوة)رقم)11,)ا  ار)ا ب5ضاء)-)

20070)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )حسن)زين ون):)500)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
 500 (: ا بشتاقي) ه ى) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() زين ون) حسن) ا س5 )
ا  ار)ا ب5ضاء)20070)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب.
ا س5 5)ه ى)ا بشتاقي)عن1ا ه)ا()
ا  ار)ا ب5ضاء)20070)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() زين ون) حسن) ا س5 )
ا  ار)ا ب5ضاء)20070)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب
ا س5 5)ه ى)ا بشتاقي)عن1ا ه)ا()
ا  ار)ا ب5ضاء)20070)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 31 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)
 LE DÉPÔT A 2022)تحت)رقم) ماي)

.ÉTÉ FAIT AU CRI
827I

ste holdings missour sarl au

STE MAFRIHAD
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

ste holdings missour sarl au
 hay(essalam(hay(essalam،

missour)،33250)املغرب
STE MAFRIHAD)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ا طابق)
االقل)،)شارع)م1الي)اسماع5ل)
ميس1ر)33250)ميس1ر)املغرب)
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

2183
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 و1 15) (01
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 STE (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

. MAFRIHAD
اق) ا بناء) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
ق) املكاتب) ت1ري ) (، املختلفة) االشغال)

 ول)ا بضائع)لحساب)ا غير)..
ا طابق) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
االقل)،)شارع)م1الي)اسماع5ل)ميس1ر)

33250)ميس1ر)املغرب).
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أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)
ا شركة):)99)سنة).

 500.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)
درهم،)موسم)كا تالي:

 2.500 (: امحم ) مام1) ا س5 )
حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

(: ا وادر) عب ) الجراري) ا س5 )
درهم) (100 بو5مة) حصة) (2.500

 لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )مام1)امحم )عن1ا ه)ا()رقم)
 33250 127)ز وة)فك5ك)حي)ا سالم)

ميس1ر)املغرب.
ا وادر) عب ) الجراري) ا س5 )
 33250 ا ذل5ا) املراور) حي) عن1ا ه)ا()

ميس1ر)املغرب).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )مام1)امحم )عن1ا ه)ا()رقم)
 33250 127)ز وة)فك5ك)حي)ا سالم)

ميس1ر)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) (02 بتاريخ) بب1ملان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)91/2022.
828I

bemultico(1ب5م1 ت5ك

FIDEX TRAV
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

ت1س5ع)نشاط)ا شركة)

bemultico(1ب5م1 ت5ك
رقم)106)شوة)رقم)01)ا زيت1ن)

املذركة)-مكناس)،)50060،)مكناس)
مكناس

FIDEX TRAV)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5

قعن1ان)مورها)االجتماعي)ا طابق)
ا سفلي)رقم)أ1-55)تجزئة)االشراق)
ب1فكران)-)50302)ب1فكران)املغرب.

ت1س5ع)نشاط)ا شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.48151
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2022 أبريل) (13 في) املؤرخ)
نشاط) إلى) ا تا 5ة) األنشطة) إضافة)

ا شركة)الحالي):

خ مات)تكن1 1ج5ا)املذل1مات.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (

و1 15) (02 بتاريخ) بمكناس) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)2041.

829I

AGEFIC

YAM SEE TRANS
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

AGEFIC

..اقامة)سنتربارك)ا ذمار5)د)ا طابق)

2)ا رقم)15)املحم وة)،)28800،)

املحم وة)املغرب

YAM SEE TRANS)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5)في)ط1ر)

ا تصف5ة(

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)777)شارع)

املواقمة)ا  قر)3)رقم)10 - 28000 

املحم وة)املغرب.

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.29113

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)

حل) تورر) (2022 ماي) (29 في) املؤرخ)

املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)

رأسما ها) مبلغ) (YAM SEE TRANS

مورها) قعن1ان) درهم) (100.000
ا  قر) املواقمة) 777)شارع) اإلجتماعي)
3)رقم)10 - 28000)املحم وة)املغرب)

 ت5جة)ل):)مشاكل)ما 5ة.

ق)ح د)مور)ا تصف5ة)ب)دقار)اقالد)

(- (- املج قب) م1�سى) س5 ي) احم ) با)

املحم وة)املغرب.)

ق)عين:

احرقضة) م1�سى) ا س5 )5()

قعن1ا ه)ا()دقار)اقالد)با)احم )س5 ي)

املغرب) املحم وة) (- املج قب) م1�سى)

كمصفي))5() لشركة.

)قعن )اإلقتضاء)الح قد)املفرقضة)

محل) املخ1 ة) هم) ا صالح5ات) على)

ق) ا ذو1د) تبل5غ) محل) ق) املخابر5)

ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

االبت ائ5ة)باملحم وة)بتاريخ)02)و1 15)

2022)تحت)رقم)1075.

830I

Dilegis Premium Service

ELDAMAR
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

Dilegis Premium Service

 Angle Rue D›alger Et 2,Rue

 Abou Bakr Al Baklani 3ème

 étage, Appt 11, Casablanca

 20070،(20070،(Casablanca

Maroc

ELDAMAR)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)في)ط1ر)ا تصف5ة(

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)3)شارع)

اوت)أقرير)ا  ار)ا ب5ضاء)-)20000 

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.164999

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)

حل) تورر) (2022 فبراور) (21 في) املؤرخ)

املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)

 10.000 رأسما ها) مبلغ) (ELDAMAR

 3 اإلجتماعي) مورها) قعن1ان) درهم)

(- ا ب5ضاء) ا  ار) أقرير) اوت) شارع)

20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب) ت5جة)

ل):)ا حالل)مبكر.

3)شارع) ا تصف5ة)ب) ق)ح د)مور)

 20000 (- ا ب5ضاء) ا  ار) أقرير) اوت)

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.)

ق)عين:

تهامي) قزاني) ا ذالي) عب ) ا س5 )5()

ا  ار) 3)شارع)اوت)أقرير) ق)عن1ا ه)ا()

ا ب5ضاء) ا  ار) (20000 ا ب5ضاء)

املغرب)كمصفي))5() لشركة.

الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (

املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)

تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)

ا ذو1د)قا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)

3)شارع)اوت)أقرير)ا  ار)ا ب5ضاء)

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 25 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825287.
831I

 INSTITUT LABEL DE GESTION ET(

 DES AFFAIRES (EL KASMI ABDEL JALIL

COMPTABLE AGREE

كزا بولي
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

 INSTITUT LABEL DE GESTION(
 ET DES AFFAIRES (EL KASMI

 ABDEL JALIL COMPTABLE
AGREE

إقامة)جنان)ا رحمة)ا سالم)2 
عمار5)1)شوة)3)اهل) غالم)س5 ي)
ا بر 1�سي)ا  ار)ا ب5ضاء)س5 ي)

ا بر 1�سي)ا  ار)ا ب5ضاء،)20500،)
ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب

كزا)ب1لي)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)ا و س)
ز وة)29)رقم)25)ا بر 1�سي)ا  ار)
ا ب5ضاء)-)20000)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

545177
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (23
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
كزا) (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

ب1لي.
•استيراد) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
ا  قاجن) قترب5ة) ق ول) قت1زيع)

قاملاش5ة
•)ترب5ة)ا  قاجن)قاملاش5ة

•)إ تاج)ح15اني
•)اإل تاج)ا صناعي) لح1م)ا ب5ضاء

•)صناعة)تجهيز)ا  قاجن
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قت1زيع) قتصن5ع) قتوط5ع) عبح) (•
ا  قاجن

ا ب5ض) قإ تاج) الخالوا) تصن5ع) (•
قمذ ات)ا  قاجن

ق) املركبة) األعالف) إ تاج) (•
ا كتاك5ت)ا و ومة

•)إ تاج)ا كتاك5ت)قا ب5اض)عمرها)
و1م)قاح 

•)ا ترب5ة)قمربي)ا  قاجن
•)ترب5ة)ترك5ا.)إ تاج)ا كمادات

منتج) (، مفرخ) (، دقاجن) مربي) (•
ب5ض

و1م) عمرها) ص5صان) أعالف) (•
قاح )قإ تاجها

فراخ) (، املركب) لماش5ة) ا ذلف) (•
ا الحم)قا ب5اض

قا  جاج) ا كتاك5ت) أعالف) (•
قا  قاجن

•)إ تاج)ا كتاك5ت)ا ب5اض)عمرها)
و1م)قاح 

قالح15ا ات) ا ص5صان) •) ول)
األ 5فة

•)ترب5ة)ا فرقج
ا كتاك5ت) ق ول) قت1زيع) استيراد) (•

قاألبوار)الحل1ب
•)لح1م)امل1ا�سي)قا  قاجن

حي) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ا بر 1�سي) (25 رقم) (29 ز وة) ا و س)
ا  ار)ا ب5ضاء)-)20000)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
510)حصة) (: ا س5 )غرار)سف5ان)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
حصة) (490 (: قديع) غ1اتي) ا س5 )

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() سف5ان) غرار) ا س5 )
3)س5 ي) 17)رقم) ز وة) ا رحماني) حي)

م1من)20000)ا ب5ضاء)املغرب.
عن1ا ه)ا() قديع) غ1اتي) ا س5 )
اقمة)عوبة)بن) افع)عمار5)هاء)شوة)

8 20000)ا ب5ضاء)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (
قم1اطن)مسيري)ا شركة:

عن1ا ه)ا() سف5ان) غرار) ا س5 )
3)س5 ي) 17)رقم) ز وة) ا رحماني) حي)

م1من)20000)ا ب5ضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 02 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15)2022)تحت)رقم)19007.
832I

FLASH ECONOMIE

ASK EXPERT 
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales(28(،(20000،
CASABLANCA MAROC
 ASK EXPERT)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)82)زاقية)

ز وة)سم5ة)ق)شارع)عب )امل1من)
اقامة)شهرزاد)2)ا طابق)7)رقم)33 - 

20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

545157
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (25
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 ASK (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.EXPERT
غرض)ا شركة)بإوجاز):)-)ا  راسة)
قا ص5ا ة) قاإلنشاء) قاإلستشار5)
قا رقابة) قا فحص) قا تحوق)
أشكال) جم5ع) قتنظ5م) قاملراجذة)
ا تحو5وات) جم5ع) قأداء) املحاسبة)

قاملراجذات)املحاسب5ة
كافة) في) قاإلستشار5) ا  راسة) (-
قاملا 5ة) االقتصادوة) ا وضاوا)
قاملحاسب5ة) قاالجتماع5ة) قا وا 1 5ة)

قا ضريب5ة)قتكن1 1ج5ا)املذل1مات

األعمال) جم5ع) قتنف5ذ) ص5اغة) (-

إنشاء) أق) بتك1ين) املتذلوة) قا ذو1د)

جم5ع)أشكال)ا شركات)أق)ا نوابات)أق)

عملها)أق)تح1 ها)أق)ا  ماجها)أق) ولها)

أق)حلها)أق)تصف5تها..
عن1ان)املور)االجتماعي):)82)زاقية)
ز وة)سم5ة)ق)شارع)عب )امل1من)اقامة)
شهرزاد)2)ا طابق)7)رقم)33 - 20000 

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

 400 (: ملت1كر) ا رح5م) ا س5 )عب )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

 300 (: منصف) جل1ن) بن) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

 300 (: ا كرق�سي) فارقق) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

ملت1كر) ا رح5م) عب ) ا س5 )
 1 طابق) ا ل5م1ن) ز وة) (47 عن1ا ه)ا()

ا سبع) عين) ا س1سن) تجزئة) (1 شوة)

20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.

منصف) جل1ن) بن) ا س5 )

 3 عن1ا ه)ا()طريق)مكة)درج)ج)طابق)

 20000  2 كا 5ف1ر 5ا) باب) (15 شوة)

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.

ا س5 )فارقق)ا كرق�سي)عن1ا ه)ا()
س5 ي) ا فرح) حي) ا فضة) ز وة) (11

ب1زي )20160)اسفي)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

ملت1كر) ا رح5م) عب ) ا س5 )
 1 طابق) ا ل5م1ن) ز وة) (47 عن1ا ه)ا()

ا سبع) عين) ا س1سن) تجزئة) (1 شوة)

20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

 02 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15)2022)تحت)رقم)826211.

833I

FAEC SARL

 GROUPE SCOLAIRE PRIVE
ALBERT JACQUARD

إعالن)متذ د)ا ورارات

FAEC SARL
رقم)12)شارع)الحسن)ا تاني)م.ح)،)

30000،)فاس)املغرب
 GROUPE SCOLAIRE PRIVE

ALBERT JACQUARD)»شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5«

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)رقم)23 
–)25)–)27)شارع)ا شفشاقني)م.ج)-)

30000)فاس)املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.65217

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
املؤرخ)في)17)ماي)2022

تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)
قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
 MAKAM (: تغ5ير)تسم5ة)ا شركة)ب)

FES
قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
االنذاش) (: ل) ا شركة) نشاط) تغ5ير)
(- االستيراد) ق) ا تص ور) (- ا ذواري)

ا تجار5)ا ذامة
قرار)رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
 ول)ا ذن1ان)االجتماعي)ل):)محل)رقم)
م.ج) ا سرغ5ني) ا سالم) ز وة)عب ) (39

فاس.
قرار)رقم)4:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ق) خ وجة) ا رامي) املسيرتين) استوا ة)

ا رامي)فاطمة
قرار)رقم)5:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
تذ5ين)ا س5 ون)ا رامي)سمير)ق)ا رامي)
امحم )واسين)كمسيرون) لشركة)مل 5)

مفت1حة
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
 MAKAM (: تغ5ير)تسم5ة)ا شركة)ب)

FES
بن )رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
االنذاش) (: ل) ا شركة) نشاط) تغ5ير)
(- االستيراد) ق) ا تص ور) (- ا ذواري)

ا تجار5)ا ذامة
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بن )رقم)4:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

 ول)ا ذن1ان)االجتماعي)ل):)محل)رقم)
م.ج) ا سرغ5ني) ا سالم) ز وة)عب ) (39

فاس.

بن )رقم)16)ق)17:)ا ذي)ونص)على)

سمير) ا رامي) ا س5 ون) تذ5ين) ماولي:)

كمسيرون) واسين) امحم ) ا رامي) ق)

 لشركة)مل 5)مفت1حة

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

و1 15) (01 بتاريخ) بفاس) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)2880.

834I

ف5 )بيست)ك1نس5لتين

ABOU RALITI
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

ف5 )بيست)ك1نس5لتين

حي)ا سذاد5)شارع)م1الي)اسماع5ل)
ز وة)بركان)رقم)01)ا طابق)االقل)،)

70000،)ا ذ15ن)املغرب

ABOU RALITI)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)

ا سذاد5)شارع)م1الي)اسماع5ل)ز وة)

بركان)رقم)01)ا شطر)االقل)-)70000 

ا ذ15ن)املغرب.

تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.35365

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)

تح1يل) تم) (2022 و1 15) (02 في) املؤرخ)

من) الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)

»حي)ا سذاد5)شارع)م1الي)اسماع5ل)
(- االقل) ا شطر) (01 رقم) بركان) ز وة)

»شارع) إلى) املغرب«) ا ذ15ن) (70000

 70000 (- ا ذ15ن) (40 رقم) داهي) بن)

ا ذ15ن)املغرب)».

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

و1 15) (02 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1558.

835I

gestion pluriel

ALPHA MATRICE SARL
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

gestion pluriel
امل)4)ز وة)46)رقم)10)ا بر 1�سي)
-)ا  ار)ا ب5ضاء)،)20600،)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب
ALPHA MATRICE SARL)شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)26)محج)
مرس)ا سلطان)ا طابق)1)ا شوة)
رقم)3)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب)-)
20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

545139
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (16
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 ALPHA(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

.MATRICE SARL
ا بناء) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
قا توط5ع) الخراطة) امل5كا 5كي:)

قصناعة)ا غل5ان)،
(، املذادن) (، ا ه1ائ5ة) ا ص5ا ة) (-
أعمال) (، األ ابيب) (، اآلالت) (، املناق ة)
ققطع) ثني) (، عام) بشكل) الح و )
األجزاء) تصن5ع) (، املذ  5ة) ا صفائح)
املذادن) (، أ 1اعها) بجم5ع) املذ  5ة)
تتم) ا تي) الح و وة) قغير) الح و وة)
من) ا تذاق ) طريق) عن) أق) مباشر5)

ا باطن)،)أعمال)متن1عة)،).
عن1ان)املور)االجتماعي):)26)محج)
مرس)ا سلطان)ا طابق)1)ا شوة)رقم)
 20000 (- املغرب) ا ب5ضاء) ا  ار) (3

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

 500 (: ا غف1ر) عب ) ج1اد) ا س5 )
حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

 500 (: محم ) ا  ف5لي) ا س5 )
حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

ا غف1ر) عب ) ج1اد) ا س5 )
 05 ز وة) ا فضل) تجزئة) عن1ا ه)ا()
ا  ار) (20703 رش5 ) م1الي) (07 رق)

ا ب5ضاء)املغرب.
عن1ا ه)ا() محم ) ا  ف5لي) ا س5 )
دقار)الخا فة)ا هراقيين)29004)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا غف1ر) عب ) ج1اد) ا س5 )
 05 ز وة) ا فضل) تجزئة) عن1ا ه)ا()
ا  ار) (20703 رش5 ) م1الي) (07 رق)

ا ب5ضاء)املغرب
عن1ا ه)ا() محم ) ا  ف5لي) ا س5 )
دقار)الخا فة)ا هراقيين)29004)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 02 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15)2022)تحت)رقم)826202.
836I

Dilegis Premium Service

MYCERAM

إعالن)متذ د)ا ورارات

Dilegis Premium Service
 Angle Rue D›alger Et 2,Rue
 Abou Bakr Al Baklani 3ème
 étage, Appt 11, Casablanca
 20070،(20070،(Casablanca

Maroc
MYCERAM)»شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5«
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)3)شارع)

ا ذرعار)طابق)2)مكتب)رقم)6)قسط)
امل ونة)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب)-)
20080)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.474995

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
املؤرخ)في)19)أبريل)2022

تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)
قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

تح1يل)املور)االجتماعي
قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

تذ ول)ت1ق5ع)املسيرون
قرار)رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
الحساب) طريق) عن) املال) رأس) زياد5)

الحالي
قرار)رقم)4:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

فتح)ثا ث)حساب)بنكي) لشركة
قرار)رقم)5:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

ا تذ والت)على)ا نظام)األسا�سي
قرار)رقم)6:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

تح وث)ا نظام)األسا�سي
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
ا نظام) على) ا تذ والت) رقم) بن )
ماولي:) على) ونص) ا ذي) األسا�سي:)

ا تذ والت)على)ا نظام)األسا�سي
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 24 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825019.
837I

ا ذ15ن)استشارات

KHADAMAT TAIBA
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قفل)ا تصف5ة

ا ذ15ن)استشارات
رقم)31)شارع)االمير)م1الي)عب )هللا)،)

70000،)ا ذ15ن)املغرب
KHADAMAT TAIBA)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي):)رقم)280 
شارع)ا ذراق)تجزئة)707)حي)ا و س)

- 70000)ا ذ15ن)املغرب.
قفل)ا تصف5ة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
.4733

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
حل) تورر) (2022 ماي) (30 في) املؤرخ)
عات) شركة) (KHADAMAT TAIBA
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ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)
 100.000 رأسما ها) مبلغ) ا 1ح5 )
رقم) اإلجتماعي) مورها) قعن1ان) درهم)
حي) (707 تجزئة) ا ذراق) شارع) (280
املغرب) ا ذ15ن) (70000 (- ا و س)

 ت5جة)ال شركة) م)توم)باي)نشاط.
ق)عين:

ق) مي�سي) سالمة) ا س5 )5()
عن1ا ه)ا()ز وة)زاقية)ا ش5خ)رقم)174 
ا ذ15ن) (70000  2 ا رملة) خط) حي)

املغرب)كمصفي))5() لشركة.
ق)ق )تم)انذواد)الجمذ5ة)الختام5ة)
 280 رقم) قفي) (2022 ماي) (30 بتاريخ)
شارع)ا ذراق)تجزئة)707)حي)ا و س)

- 70000)ا ذ15ن)املغرب.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1467/2022.
838I

NOUSSAH CONSULTING

EL MAR8 OPTICIEN
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

NOUSSAH CONSULTING
 59BD ZERKTOUNI ETG 3

 N°8(CASABLANCA(،(20000،
CASABLANCA MAROC

EL MAR8 OPTICIEN)شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5)في)ط1ر)

ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)54)قسارية)

ا سذاد5)شارع)محم )الخامس)-)
20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.427233
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 أبريل) (25 في) املؤرخ)
 EL املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
رأسما ها) مبلغ) (MAR8 OPTICIEN
مورها) قعن1ان) درهم) (100.000
ا سذاد5) قسارية) (54 اإلجتماعي)
شارع)محم )الخامس)-)20000)ا  ار)
ع م) (: ل) املغرب) ت5جة) ا ب5ضاء)

تحو5ق)ه ف)ا شركة.

 54 ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
محم ) شارع) ا سذاد5) قسارية)
ا ب5ضاء) ا  ار) (20000 (- الخامس)

املغرب.)
ق)عين:

ق) املرقيت) سار5) ا س5 )5()
سمار5) شارع) االسر5) حي) عن1ا ه)ا()
ا  ار) (20000 ا شق) عين) (475 رقم)
ا ب5ضاء)املغرب)كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 01 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15)2022)تحت)رقم)825844.
839I

CABINET CRCOM

MOHAMED ALI LK.TRANS
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

CABINET CRCOM
 AV GHASSAN KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA
 MERYEM 3eme ETAGE V.N FES

FES)،30000)،)اململكة)املغرب5ة
 MOHAMED ALI LK.TRANS

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)29 
تجزئة)71)پ3)إقامة)حي)ا 1فاء)

طريق)صفرق)فاس)-)30000)فاس)
املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
72737

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (01
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.MOHAMED ALI LK.TRANS
مواقل) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

 ول)ا بضائع)لحساب)ا غير
تاجر)وو1م)باإلستيراد)قا تص ور.

 29 رقم) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
تجزئة)71)پ3)إقامة)حي)ا 1فاء)طريق)

صفرق)فاس)-)30000)فاس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: محم ) ا س5 ) كحل)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() محم ) ا س5 ) كحل)
م1ن) ب) (02 پ) (16 ب1ل) س) اسبا 5ا)
زقن)ح1يسكا)12122)س)ب1ل)اسبا 5ا)
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() محم ) ا س5 ) كحل)
م1ن) ب) (02 پ) (16 ب1ل) س) اسبا 5ا)
زقن)ح1يسكا)12122)س)ب1ل)اسبا 5ا)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)31)ماي)2022 

تحت)رقم)2832.
840I

ABENN AUDIT & CONSEIL

DASRIPAK
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

ABENN AUDIT & CONSEIL
مجمع)بسمة)1)ج)ه1با  قر)األر�سي)
شوة)3)،)20000،)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب
DASRIPAK)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)املنطوة)

ا صناع5ة)بشارع)األدريسة)-)26100 
برش5 )املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
16653

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (27
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.DASRIPAK
(: بإوجاز) ا شركة) غرض)
ا طب5ة) ا نفاوات) قمذالجة) جمع)

قا ص5 ال 5ة.
املنطوة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 26100 (- ا صناع5ة)بشارع)األدريسة)

برش5 )املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
مبلغ)رأسمال)ا شركة:)1.500.000 

درهم،)موسم)كا تالي:
 5.000 (: ب1رقيس) خا  ) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
 5.000 (: ا بشاري) ه ى) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
 5.000 (: مزيان) ءام5نة) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() ب1رقيس) خا  ) ا س5 )
 1 طابق) ا ف5 قزي) محم ) ز وة) (4
 20000 املستشف5ات) حي) (2 شوة)

ا  ارا ب5ضاء)املغرب.
عن1ا ه)ا() ا بشاري) ه ى) ا س5 5)
 05 شوة) (101 عمار5) س5تي) ك1 ف)
 20000 ب1سك1ر5) الخضراء) امل ونة)

ا  ارا ب5ضاء)املغرب.
عن1ا ه)ا() مزيان) ءام5نة) ا س5 5)
طريق)مراكش)حي)األمل)03)ا رقم)62 

26000)سطات)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() ب1رقيس) خا  ) ا س5 )
 1 طابق) ا ف5 قزي) محم ) ز وة) (4
 20000 املستشف5ات) حي) (2 شوة)

ا  ارا ب5ضاء)املغرب
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عن1ا ه)ا() ا بشاري) ه ى) ا س5 5)
 05 شوة) (101 عمار5) س5تي) ك1 ف)
 20000 ب1سك1ر5) الخضراء) امل ونة)

ا  ارا ب5ضاء)املغرب
عن1ا ه)ا() مزيان) ءام5نة) ا س5 5)
طريق)مراكش)حي)األمل)03)ا رقم)62 

26000)سطات)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) ببرش5 ) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)533.
841I

FINGEST CONSEIL SARL

 SWEDEN MARRAKECH
 TRASPORT

INTERNAZIONALE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

FINGEST CONSEIL SARL
ا حي)ا صناعي)تجزئة)املساررقم)

1369)مكتب)1)مراكش)،)40000،)
مراكش)املغرب

 SWEDEN MARRAKECH
 TRASPORT INTERNAZIONALE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)مركز)
زينيت)بيز يس)شارع)مسلم)اقامة)

ب1كار)ا طابق)ا ثاث)ا شوة)رقم)14 
باب)دكا ة)-).)مراكش)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
125765

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (11
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
 SWEDEN MARRAKECH  :

.TRASPORT INTERNAZIONALE
مواقل) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

 ول)ا بضائع) آلخرين.
مركز) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
اقامة) مسلم) شارع) بيز يس) زينيت)
 14 رقم) ا شوة) ا ثاث) ا طابق) ب1كار)

باب)دكا ة)-).)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )عمر)قن ولة):)1.000)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() قن ولة) عمر) ا س5 )
رقم) ب) عمار5) أطلس) دو1ر) املحام5 )

41)ا طابق)03).)مراكش)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() قن ولة) عمر) ا س5 )
رقم) ب) عمار5) أطلس) دو1ر) املحام5 )

41)ا طابق)03).)مراكش)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136081.
842I

FINGEST CONSEIL SARL

 CENTRE PEDAGOGIQUE DE
MARRAKECH PRIVE

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

FINGEST CONSEIL SARL
ا حي)ا صناعي)تجزئة)املساررقم)

1369)مكتب)1)مراكش)،)40000،)
مراكش)املغرب

 CENTRE PEDAGOGIQUE DE
MARRAKECH PRIVE)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)اقامة)
الح ووة)عمار5)7)شوة)رقم)2 

ا طابق)االر�سي)مراكش)-).)مراكش)
املغرب.

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.107065
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تذ5ين) تم) (2021 فبراور) (02 في) املؤرخ)
مسير)ج و ) لشركة)ا س5 )5()اك ان)

زهر5)كمسير)قح5 
تبذا) وب1ل)استوا ة)املسير.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
مارس) (10 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2021)تحت)رقم)121532.
843I

ا ذ15ن)استشارات

LMA FOOD
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

ا ذ15ن)استشارات
رقم)31)شارع)االمير)م1الي)عب )هللا)،)

70000،)ا ذ15ن)املغرب
LMA FOOD)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)

ا 1فاق)بل1ك)ق)رقم)760 - 70000 
ا ذ15ن)املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
41821

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (24
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 LMA (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.FOOD
ما) كل) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
وتذلق)با نشاط)ا تجاري)ق)الخ ماتي،)

تجار5)امل1اد)ا غ ائ5ة.....
تجزئة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 70000  -  760 رقم) ق) بل1ك) ا 1فاق)

ا ذ15ن)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 30.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)
درهم،)موسم)كا تالي:

(: ا فو5ه) بل) ا رحمان) ا س5 )عب )
100)حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة)
 100 (: ا ذ5ماري) م1�سى) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
 100 (: ا فو5ه) بل) لحسن) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا فو5ه) بل) ا رحمان) عب ) ا س5 )
م1الي) رياض) تجزئة) عن1ا ه)ا()
تامنص1رت) (499 رقم) اسماع5ل)

40000)مراكش)املغرب.
ا س5 )م1�سى)ا ذ5ماري)عن1ا ه)ا()
 20 14)عمار5) اب1اب)مراكش)منطوة)

شوة)12 40000)مراكش)املغرب.
ا فو5ه) بل) لحسن) ا س5 )
 37 تجزئة) ا رحمة) اقامة) عن1ا ه)ا()
بنسركاق) ا 1فاق) (05 شوة) (03 عمار5)

80000)اكادور)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا فو5ه) بل) ا رحمان) عب ) ا س5 )
م1الي) رياض) تجزئة) عن1ا ه)ا()
تامنص1رت) (499 رقم) اسماع5ل)

40000)مراكش)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1524.
844I

ا ذ15ن)استشارات

ALMIRI
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
حل)شركة

ا ذ15ن)استشارات
رقم)31)شارع)االمير)م1الي)عب )هللا)،)

70000،)ا ذ15ن)املغرب
ALMIRI)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )في)
ط1ر)ا تصف5ة(

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)مكة)
ز وة)24)عمار5)املرابط)طابق)02 

شوة)02)حي)ا فتح)-)70000)ا ذ15ن)
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املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.17465

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
حل) تورر) (2022 ماي) (30 في) املؤرخ)
عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)
مبلغ) (ALMIRI ا 1ح5 ) ا شريك)
قعن1ان) درهم) (100.000 رأسما ها)
مورها)اإلجتماعي)شارع)مكة)ز وة)24 
عمار5)املرابط)طابق)02)شوة)02)حي)
ا فتح)-)70000)ا ذ15ن)املغرب) ت5جة)

ل):)ا شركة) م)توم)باي)نشاط.
شارع) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
مكة)ز وة)24)عمار5)املرابط)طابق)02 
شوة)02)حي)ا فتح)-)70000)ا ذ15ن)

املغرب.)
ق)عين:

ا س5 )5()عب )ا رحمان)املرابط)ق)
حي)خط) (14 رقم) (07 ز وة) عن1ا ه)ا()
املغرب) ا ذ15ن) (70000  02 ا رملة)

كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1513/22.
845I

ا ذ15ن)استشارات

THE ECHAM EL AMINE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
حل)شركة

ا ذ15ن)استشارات
رقم)31)شارع)االمير)م1الي)عب )هللا)،)

70000،)ا ذ15ن)املغرب
THE ECHAM EL AMINE)شركة)

عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 )في)ط1ر)ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)
ا شريف)ا را�سي)رقم)176)حي)

ا 1ح 5)01 - 70000)ا ذ15ن)املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.29805

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
حل) تورر) (2022 ماي) (30 في) املؤرخ)
عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)
 THE ECHAM EL ا 1ح5 ) ا شريك)
 100.000 رأسما ها) مبلغ) (AMINE
اإلجتماعي) مورها) قعن1ان) درهم)
176)حي) شارع)ا شريف)ا را�سي)رقم)
01 - 70000)ا ذ15ن)املغرب) ا 1ح 5)
 ت5جة)ل):)ا شركة) م)توم)باي)نشاط.
شارع) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
حي) (176 رقم) ا را�سي) ا شريف)
ا 1ح 5)01 - 70000)ا ذ15ن)املغرب.)

ق)عين:
ا س5 )5()احم )االمين)ق)عن1ا ه)ا()
176)حي) شارع)ا شريف)ا را�سي)رقم)
املغرب) ا ذ15ن) (70000  01 ا 1ح 5)

كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1466.
846I

امغار)عب )ا غاف1ر

 NEW YORK COMMERCIAL
TRANSPORTATION SARL
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

امغار)عب )ا غاف1ر
شارع)الجيش)امللكي)اقامة)ا ن1ر)رقم)
1)ا طابق)االقل)تط1ان)،)93000،)

تط1ان)املغرب
 NEW YORK COMMERCIAL

TRANSPORTATION SARL)شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)دقار)
تمزقت)جماعة)بنوريش)تط1ان)-)

93000)تط1ان)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

31555
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (26
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
 NEW YORK COMMERCIAL

.TRANSPORTATION SARL
ا نول) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا سلع) فائ 5)ا غير.
دقار) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
(- تط1ان) بنوريش) جماعة) تمزقت)

93000)تط1ان)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
حصة) (50 (: اتبات1) زكرياء) ا س5 )

بو5مة)1.000)درهم) لحصة).
 50 (: اكرام) ا رحمان) عب ) ا س5 )

حصة)بو5مة)1.000)درهم) لحصة).
بو5مة) (50 (: اتبات1) زكرياء) ا س5 )

1.000)درهم.
 50 (: اكرام) ا رحمان) عب ) ا س5 )

بو5مة)1.000)درهم.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() اتبات1) زكرياء) ا س5 )
شفشاقن) االداري) ا حي) ح1زي) عين)

91004)شفشاقن)املغرب.
اكرام) ا رحمان) عب ) ا س5 )
احم ) املساع ) شارع) عن1ا ه)ا()
تط1ان) (11 رقم) (01 ز وة) ا بوال)

93000)تط1ان)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() اتبات1) زكرياء) ا س5 )
شفشاقن) االداري) ا حي) ح1زي) عين)

91004)شفشاقن)املغرب
اكرام) ا رحمان) عب ) ا س5 )
احم ) املساع ) شارع) عن1ا ه)ا()
تط1ان) (11 رقم) (01 ز وة) ا بوال)

93000)تط1ان)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (11 بتاريخ) بتط1ان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1175.

847I

Dilegis Premium Service

L’EQUIPIER
إعالن)متذ د)ا ورارات

Dilegis Premium Service
 Angle Rue D›alger Et 2,Rue
 Abou Bakr Al Baklani 3ème
 étage, Appt 11, Casablanca
 20070،(20070،(Casablanca

Maroc

L’EQUIPIER)»شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5«

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)558, 
شارع)ا ف اء،)ا  ار)ا ب5ضاء)-)
20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.136679
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)19)أبريل)2022
تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)

قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
الحساب) طريق) عن) املال) رأس) زياد5)

الحالي
قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
تغ5ير)املسير)قتذ ول)ت1ق5ع)املسيرون

قرار)رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
15)من)ا نظام) 7)ق) 6)ق) تذ ول)امل1اد)

األسا�سي
قرار)رقم)4:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

تح وث)ا نظام)األسا�سي
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)تذ ول)امل1اد)6)ق)7)ق)15 
من)ا نظام)األسا�سي:)ا ذي)ونص)على)
من) (15 ق) (7 ق) (6 امل1اد) تذ ول) ماولي:)

ا نظام)األسا�سي
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 24 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825018.

848I
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دو1ان)الخ مات

 GROUPE MAROCAIN
TRAVAUX

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 
تف1يت)حصص

دو1ان)الخ مات
شارع)محم )الخامس)رقم)94)س5 ي)

قاسم)،)16000،)س5 ي)قاسم)
املغرب

 GROUPE MAROCAIN
TRAVAUX)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)مركز)اح )

ك1رت)-)16050)مشرع)بلوصيري)
املغرب.

تف1يت)حصص
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.27939
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2022 ماي) (23 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
محم ) ()5( ا س5 ) تف1يت)
اجتماع5ة) حصة) (1.000 ا ب5ضاقي)
من)أصل)1.000)حصة) فائ 5)ا س5 )
ماي) (23 بتاريخ) لحنين) واسين) ()5(

.2022
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
بتاريخ) بلوصيري) بمشرع) االبت ائ5ة)

01)و1 15)2022)تحت)رقم)191.
849I

FIDUEXPRESS SARL

TEST NDT
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

رفع)رأسمال)ا شركة

FIDUEXPRESS SARL
 HASSANIA N°82 ETG 2

 MOHAMMEDIA(،(20650،
MOHAMMEDIA MAROC

TEST NDT)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ا حي)
ا صناعي)الجن1ب)ا غربي)ا رقم265 

- 28810)املحم وة)املغرب.
رفع)رأسمال)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.2825

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)

تم) (2013 12) 1 بر) في) املؤرخ)

ق ره) بمبلغ) ا شركة) رأسمال) رفع)

من) أي) درهم«) (1.000.000«

 1.600.000« إلى) درهم«) (600.000«

درهم«)عن)طريق):)إدماج)احت5اطي)أق)

أرباح)أق)عالقات)إص ار)في)رأس)املال.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

 11 بتاريخ) باملحم وة) االبت ائ5ة)

دجنبر)2013)تحت)رقم)1416.

850I

دو1ان)الخ مات

 GROUPE MAROCAIN

TRAVAUX
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

دو1ان)الخ مات

شارع)محم )الخامس)رقم)94)س5 ي)

قاسم)،)16000،)س5 ي)قاسم)

املغرب

 GROUPE MAROCAIN

TRAVAUX)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)مركز)اح )

ك1رت)-)16050)مشرع)بلوصيري)

املغرب.

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.27939

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)

تذ5ين) تم) (2022 ماي) (23 في) املؤرخ)

مسير)ج و ) لشركة)ا س5 )5()لحنين)

واسين)كمسير)قح5 

تبذا) وب1ل)استوا ة)املسير.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

بتاريخ) بلوصيري) بمشرع) االبت ائ5ة)

01)و1 15)2022)تحت)رقم)191.

851I

FIDUEXPRESS SARL

TEST NDT
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

رفع)رأسمال)ا شركة

FIDUEXPRESS SARL
 HASSANIA N°82 ETG 2

 MOHAMMEDIA(،(20650،
MOHAMMEDIA MAROC

TEST NDT)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ا حي)
ا صناعي)الجن1ب)ا غربي)ا رقم265 

- 28810)املحم وة)املغرب.
رفع)رأسمال)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.2825

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تم) (2014 أبريل) (08 في) املؤرخ)
ق ره) بمبلغ) ا شركة) رأسمال) رفع)
من) أي) درهم«) (4.400.000«
»1.600.000)درهم«)إلى)»6.000.000 
مواصة) إجراء) (: طريق) عن) درهم«)
ق) املو ار) املح د5) ا شركة) دو1ن) مع)

املستحوة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
االبت ائ5ة)باملحم وة)بتاريخ)08)أبريل)

2014)تحت)رقم)737.
852I

Finconseil

AMALINE GOLD
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

Finconseil
 bd(zerktouni(،(20200، 140

casablanca maroc
AMALINE GOLD)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5)في)ط1ر)
ا تصف5ة(

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)براكة)
شارع)29)رقم)529)طابق)3 - 20200 

ا  ار)ا ب5ضاء)اململكة)املغرب5ة.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.393783

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)

حل) تورر) (2022 أبريل) (20 في) املؤرخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
رأسما ها) مبلغ) (AMALINE GOLD
مورها) قعن1ان) درهم) (10.000
 529 رقم) (29 شارع) براكة) اإلجتماعي)
ا ب5ضاء) ا  ار) (20200  -  3 طابق)

اململكة)املغرب5ة) ت5جة)ل):)الخم1ل.
براكة) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
شارع)29)رقم)529)طابق)3 - 20200 

ا  ار)ا ب5ضاء)اململكة)املغرب5ة.)
ق)عين:

ق) ا ص1ف5اني) إومان) ا س5 )5()
شمال) (18 ا رحمة) حاي) عن1ا ه)ا()
اململكة) ا ب5ضاء) ا  ار) (20200  373

املغرب5ة)كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 02 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15)2022)تحت)رقم)19066.
853I

Dilegis Premium Service

ETS EL BANAOUNE
إعالن)متذ د)ا ورارات

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)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 «
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)41)شارع)
زركت1ني،)طابق)37)ا  ار)ا ب5ضاء)
املغرب)-)20000)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.165601

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
املؤرخ)في)06)ماي)2022

تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)
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قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ا شركة) أسهم) تح1يل) على) امل1افوة)
بين)ا س5 )بناني)أحم ) صالح)ا س5 )

بناني)كم1ن)محم 
قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
بناني) ا س5 ) ا 1ح5 ) امل ور) استوا ة)

كم1ن)محم 
قرار)رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ا س5 ) الج و ) ا 1ح5 ) امل ور) تذ5ين)

بناني)كم1ن)محم 
قرار)رقم)4:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

تذ ول)ا نظام)األسا�سي
قرار)رقم)5:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

تح وث)ا نظام)األسا�سي
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
األسا�سي) ا نظام) تذ ول) رقم) بن )
على) ونص) ا ذي) (:14 ق) (8 ق) (6 امل1اد)
امل1اد) األسا�سي) ا نظام) تذ ول) ماولي:)

6)ق)8)ق)14
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 23 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)824914.
854I

TRANSPORT QUATRE CHEMINS

 TRANSPORT QUATRE
CHEMINS

إعالن)متذ د)ا ورارات

 TRANSPORT QUATRE
CHEMINS

 NR 52 BLOC 02 HAY
 OUBIROUK(AIT(MELLOUL(،

80000،)اوت)مل1ل)املغرب
 TRANSPORT QUATRE

CHEMINS)»شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5«

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)رقم)52 
بل1ك)02)حي)اقبيرقك)اوت)مل1ل)-)

80000)اوت)مل1ل)املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.20011

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
املؤرخ)في)23)أبريل)2022

تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)

على) ونص) ا ذي) (:1 رقم) قرار)
لحسن) دعن1ن) ا س5 ) قرر) ماولي:)
إلى) 500)حصة) ا كاملة) ب5ع)حصصه)
ا ت1زيع) قأصبح) لحس) ارحال) ا س5 )
الج و ) لحصص)على)ا نح1)ا تالي):)
*)ا س5 )ارحال)لحسن)500)حصة.)*)

ا س5 )ارحال)أحم )500)حصة
قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
تم)قب1ل)إستوا ة)دعن1ن)لحسن)من)

مهامه)كمسير)شريك)با شركة.
على) ونص) ا ذي) (:3 رقم) قرار)
ماولي:)تم)تذ5ين)ا س5 )ارحال)لحسن)
كمسيرون) احم ) ارحال) ا س5 ) ق)

شريكين) لشركة)مل 5)غير)مح د5.
قرار)رقم)4:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
با نسبة) لت1ق5ع)على)ا 1ثائق)اإلدارية)
قملحواتها) ا بنك5ة) ا 1ثائق) على) ق)
من) منفصل) كل) بشكل) س5ك1ن)
ا س5 )ارحال)لحسن)أق)ا س5 )ارحال)

أحم .
قرار)رقم)5:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

تح5ين)ا وا 1ن)األسا�سي) لشركة.
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
ونص) ا ذي) (:7 ق) (6 رقم) بن )
الج و ) ا ت1زيع) اعتماد) ماولي:) على)

 رأسمال)ا شركة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (27 بتاريخ) با زكان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1008.
855I

ا ذ15ن)استشارات

AL NOUR
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قفل)ا تصف5ة

ا ذ15ن)استشارات
رقم)31)شارع)االمير)م1الي)عب )هللا)،)

70000،)ا ذ15ن)املغرب
AL NOUR)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي):)شارع)
الحزام)رقم)04)حي)ا 1ح 5)02 - 

70000)ا ذ15ن)املغرب.
قفل)ا تصف5ة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

.20991
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
حل) تورر) (2022 أبريل) (25 في) املؤرخ)
املسؤق 5ة) عات) شركة) (AL NOUR
 100.000 رأسما ها) مبلغ) املح قد5)
اإلجتماعي) مورها) قعن1ان) درهم)
ا 1ح 5) حي) (04 رقم) الحزام) شارع)
املغرب) ت5جة) ا ذ15ن) (70000  -  02

ال شركة) م)توم)باي)نشاط.
ق)عين:

اقمه ي) املا ك) عب ) ا س5 )5()
ا ص وق) بكر) ابي) شارع) عن1ا ه)ا() ق)
 82000 دشير5) ا زه1ر) حي) (176 رقم)

ا زكان)املغرب)كمصفي))5() لشركة.
ق)ق )تم)انذواد)الجمذ5ة)الختام5ة)
شارع) قفي) (2022 أبريل) (25 بتاريخ)
 -  02 ا 1ح 5) حي) (04 رقم) الحزام)

70000)ا ذ15ن)املغرب.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1453/22.
856I

دو1ان)الخ مات

BENBOUIH TRANS
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تف1يت)حصص

دو1ان)الخ مات
شارع)محم )الخامس)رقم)94)س5 ي)

قاسم)،)16000،)س5 ي)قاسم)
املغرب

BENBOUIH TRANS)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)دقار)اقالد)
مبارك)بير)ا طا ب)-)16000)س5 ي)

قاسم)املغرب.
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.28395

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2022 ماي) (26 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
ابي5ه) تف1يت)ا س5 ))5()احم )بن)
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (500

()5( ا س5 ) حصة) فائ 5) (1.000
عصام)براض5ة)بتاريخ)26)ماي)2022.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
 01 بتاريخ) قاسم) بس5 ي) االبت ائ5ة)

و1 15)2022)تحت)رقم)278.
857I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE AGRI J M T
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA(،(52000،
ERRACHIDIA MAROC

SOCIETE AGRI J M T)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)قصر)
ا وصبة)ا و ومةا شرفا)م غر5)
ا راش5 وة)ا راش5 وة)52000 

ا راش5 وة)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

16001
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (31
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

. SOCIETE AGRI J M T
غرض)ا شركة)بإوجاز):)االستثمار)

ا فالحي.
قصر) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
م غر5) ا و ومةا شرفا) ا وصبة)
 52000 ا راش5 وة) ا راش5 وة)

ا راش5 وة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
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عن1ا ه)ا() ملطل�سي) طارق) ا س5 )
اقامة)ا بحر)املر�سى)50000)مكناس)

املغرب.
عن1ا ه)ا() جاقي) محم ) ا س5 )
 50000 مكناس) ا بساتين) ز وة)

مكناس)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() ملطل�سي) طارق) ا س5 )
اقامة)ا بحر)املر�سى)50000)مكناس)

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
االبت ائ5ة)با رش5 وة)بتاريخ)02)و1 15)

2022)تحت)رقم)708.
858I

FNMCOMPTA

COMPANIATRANS
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تف1يت)حصص

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER(،(90000،(TANGER
MAROC

COMPANIATRANS)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ز وة)87 
رقم)12)حي)ا و س)بئر)ا شفاء)-)
طنجة)-)90000)طنجة)املغرب.

تف1يت)حصص
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.82193
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تمت) (2022 ماي) (24 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
بلة) و1سف) ()5( ا س5 ) تف1يت)
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (1.000
1.000)حصة) فائ 5)ا س5 ))5()مراد)

الحس1ني)بتاريخ)24)ماي)2022.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
ماي) (31 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)5001.
859I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

ZAKI LOCATION
إعالن)متذ د)ا ورارات

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صن قق)ا برو )310)ا رئيس5ة)
ا رش5 وة)،)52000،)ا رش5 وة)

املغرب
ZAKI LOCATION)»شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 «
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)رقم)10 
املنطوة)ا س5اح5ة)طريق)كلم5مة)-)

52000)ا رش5 وة)املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.15065

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
املؤرخ)في)05)ماي)2022

تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)
قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
م1لى) بن) ا س5 5) حصص) تف1يت)
فاطمة)1000حصة) لس5 )بن)ب1رش)
محم )ب)100)درهم) لحصة)ا 1اح 5
قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
من) م1لى) بن) لحسن) ا س5 ) استوا ة)
تاريخ) من) كمسير) لشركة) منصبه)
بن) ا س5 ) تذ5ين) ق) (05/05/2022

ب1رش)محم )مسيرا)ج و ا
قرار)رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ا ذن1ان) الى) االجتماعي) املور) تح1يل)
الج و )ا كائن)برقم)50)تجزئة)االخ51)

ا رش5 وة
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)4:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
تجزئة) (50 املوراالجتماعي) لشركة)

االخ51)ا رش5 وة
بن )رقم)6:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ا س5 )بن)ب1رش)محم )1000)حصة)

ب)100)درهم
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
16)ماي) بتاريخ) با رش5 وة) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)294.
860I

JBR CONSEILS

STE KOZANOR ENERGIE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

JBR CONSEILS
816شوة)رقم)2)ا طابق)االقل)تجزئة)

املسار)ا حي)ا صناعي)مراكش)،)
410000،)مراكش)املغرب

STE KOZANOR ENERGIE)شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)
شذ5بات)با ب5ض)رقم)94)بن)جرير)-)

43150)بن)جرير)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

2433
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2020 11) 1 بر)
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 STE (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.KOZANOR ENERGIE
غاز) ب5ع) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

مضغ1ط.
حي) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
شذ5بات)با ب5ض)رقم)94)بن)جرير)-)

43150)بن)جرير)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
(: ا ك1زاطي) ا رح5م) عب ) ا س5 )
330)حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة)
 670 (: ا ذمراقي) .ا س5 ) 1را  ون)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا ك1زاطي) ا رح5م) عب ) ا س5 )
عن1ا ه)ا()حي)ا فرح)رقم)84)ابن)جرير)

43150)بن)جرير)املغرب.
ا ذمراقي) ا س5 ) 1را  ون)
عمار5) سكن) ب5تي) اقامة) عن1ا ه)ا()

مراكش) ا ذزقزية) (124 ا شوة) (11
40100)مراكش)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (
قم1اطن)مسيري)ا شركة:

ا ك1زاطي) ا رح5م) عب ) ا س5 )
عن1ا ه)ا()حي)ا فرح)رقم)84)ابن)جرير)

43150)بن)جرير)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
االبت ائ5ة)بابن)جرير)بتاريخ)14) 1 بر)

2020)تحت)رقم)360.
861I

CABINET ASOFI

سوبرا فروتا
إعالن)متذ د)ا ورارات

CABINET ASOFI
 5AV DE LA MARCHE VERTE RES
 ASSAFIR(BLOC(B(N°7(TANGER،

90000،(TANGER(MAROC
س1برا)فرقتا)»شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5«
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)حي) ج5بة)
ز وة)88)رقم)11)با طابق)االر�سي)-)

90000)طنجة)املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.112047

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
املؤرخ)في)20)ماي)2022

تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)
قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

تف1يت)حصص
قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

تغ5ير)شكل)ا شركة
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
على) ونص) ا ذي) (:6-7 رقم) بن )
ا 1ح5 ) لشكر5) ا شريك) ان) ماولي:)
عات) شركة) فرقتا) س1برا) املسما5)
ا شريك) عات) املح قد5) املسؤق 5ة)
ا 1ح5 )رأسمال)ق ره)100.000)درهم)
حي) ج5بة) بطنجة) االجتماعي) مورها)
االر�سي) با طابق) (11 رقم) (88 ز وة)

قرر)بتاريخ)20/05/2022)ما)ولي).)•)
تف1يت)بذض)حصص)ا س5 )ابراه5م)
ج1زيه) ت1ريس) راميرز) االعرج) لس5 )
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صاحب) (، دقم5ن5كا ا) (، ب5ن5ل ق)
 RD4948382( ، رقم) ا سفر) ج1از)
منهما.) درهم) كل) (1000 سهم() ((31
تذ ول،) ا شركاء) وورر) ( (•
قفًوا) ذ ك،)على)ا نح1)ا تالي،)املادتين)
 6 املاد5) األسا�سي.) ا نظام) من) (7 ق) (6
ا تا 5ة) ا شركاء) وو1م) املساهمات) (-
(
ً
املساهمات) و ا بتو وم) أسماؤهم)
تسذة) االعرج) ابراه5م) ا س5 ) (- قهي:)
قست1ن)أ ف))69000()درهم)-)ا س5 )
راميرز)ت1ريس)ج1زيه)ب5ن5ل ق)--------

--------)قاح )قثالث1ن)أ ف))31000) 
أ ف) مائة) مجم1عه) ما) أق) درهم)
أسهم) (- (7 املاد5) )100000()درهم)•)
األسهم) تخص5ص) وتم) ا شركة)
با كامل) وً ا) قامل ف1عة) بها) املكتتب)
عن )االكتتاب)،)قجم5ذها)مرقمة)من)
(- إلى:) ا تا 5ة) با نسب) (، (100 إلى) (1
أق�سى) بح ) (--------- االعرج) ابراه5م)
بو5مة) سهًما) ()69( قست1ن) تسذة)
راميرز) ا س5 ) (- درهم.) ()1000( مائة)
(--------------- ب5ن5ل ق) ج1زيه) ت1ريس)
بح )أق�سى)قاح )قثالث1ن))31()سهًما)
إجمالي) درهم.) ()1000( مائة) بو5مة)

مائة))100()مشاركة)اجتماع5ة)•)
عات) شركة) م) شركة) شكل) تح1يل)
ا شريك) عات) املح قجة) ا سؤق 5ة)
املسؤق 5ة) عات) شركة) الى) ا 1ح5 )

املح قد5
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (31 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)254220.
862I

NJ BUSINESS

STE DEGI 4 MEDIA
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

NJ BUSINESS
مكاتب)مرينا)مكتب)رقم)19)ا طابق)
ا تا ث)شارع)عب )ا كريم)بنجل1ن)
امل ونة)الج و 5)فاس)املغرب،)

30000،)فاس)املغرب
STE DEGI 4 MEDIA)شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5)في)ط1ر)
ا تصف5ة(

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)41 
ز وة)الحس5مة)اقامة)بنزاك1ر)شوة)

3 - 30000)فاس)املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.59359

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 ماي) (20 في) املؤرخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
STE DEGI 4 MEDIA)مبلغ)رأسما ها)
مورها) قعن1ان) درهم) (100.000,00
الحس5مة) ز وة) (41 رقم) اإلجتماعي)
اقامة)بنزاك1ر)شوة)3 - 30000)فاس)

املغرب) ت5جة)ل):)ازمة)ما 5ة).
 41 ا تصف5ة)ب)رقم) ق)ح د)مور)
ز وة)الحس5مة)اقامة)بنزاك1ر)شوة)3 

- 30000)فاس)املفرب.)
ق)عين:

ا س5 )5()علي)قرقاش)ق)عن1ا ه)ا()
اوت) (9 ا شوة) هللا) فضل) اقامة) (72
اسواط1)2)م)ج)30000)فاس)املغرب)

كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) (01 بتاريخ) بفاس) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)2870.
863I

NJ BUSINESS

 STE GLOBAL IT PARTENER
SARL

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
حل)شركة

NJ BUSINESS
مكاتب)مرينا)مكتب)رقم)19)ا طابق)
ا تا ث)شارع)عب )ا كريم)بنجل1ن)
امل ونة)الج و 5)فاس)املغرب،)

30000،)فاس)املغرب
 STE GLOBAL IT PARTENER
SARL)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)في)ط1ر)ا تصف5ة(

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شوة)10 
عمار5)116)ز وة)مرم1شة)اطلس)-)

30000)فاس)املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.59393

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 ماي) (20 في) املؤرخ)
 STE شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5)
 GLOBAL IT PARTENER SARL
درهم) (100.000,00 رأسما ها) مبلغ)
 10 شوة) اإلجتماعي) مورها) قعن1ان)
(- اطلس) مرم1شة) ز وة) (116 عمار5)
30000)فاس)املغرب) ت5جة)ل):)ازمة)

ما 5ة).
ق)ح د)مور)ا تصف5ة)ب)شوة)10 
(- اطلس) مرم1شة) ز وة) (116 عمار5)

30000)فاس)املفرب.)
ق)عين:

ا س5 )5()علي)قرقاش)ق)عن1ا ه)ا()
اوت) (9 ا شوة) هللا) فضل) اقامة) (72
اسواط1)2)م)ج)30000)فاس)املغرب)

كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) (01 بتاريخ) بفاس) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)2868.
864I

NJ BUSINESS

STE VOITURE 24
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

NJ BUSINESS
مكاتب)مرينا)مكتب)رقم)19)ا طابق)
ا تا ث)شارع)عب )ا كريم)بنجل1ن)
امل ونة)الج و 5)فاس)املغرب،)

30000،)فاس)املغرب
STE VOITURE 24)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5)في)ط1ر)
ا تصف5ة(

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)41 
ز وة)الحس5مة)اقامة)بنزاك1ر)شوة)

3 - 30000)فاس)املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.59361

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 ماي) (20 في) املؤرخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
رأسما ها) مبلغ) (STE VOITURE 24
مورها) قعن1ان) درهم) (100.000,00
الحس5مة) ز وة) (41 رقم) اإلجتماعي)
اقامة)بنزاك1ر)شوة)3 - 30000)فاس)

املغرب) ت5جة)ل):)ازمة)ما 5ة).
 41 ا تصف5ة)ب)رقم) ق)ح د)مور)
ز وة)الحس5مة)اقامة)بنزاك1ر)شوة)3 

- 30000)فاس)املفرب.)
ق)عين:

ق) قرقاش) (SJOERD ا س5 )5()
عن1ا ه)ا()72)اقامة)فضل)هللا)ا شوة)
9)اوت)اسواط1)2)م)ج)30000)فاس)

املغرب)كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) (02 بتاريخ) بفاس) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)2403.
865I

ائتما 5ة)حك5م)ا رج1اني)ش.م.م)عات)ا شريك)

ا 1ح5 

STE CHAHBOUNI شركة
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

ائتما 5ة)حك5م)ا رج1اني)ش.م.م)
عات)ا شريك)ا 1ح5 

شارع)محم )ا زرقط1ني)درب11)رقم)
16)حي)ا سالم)قيسالن)مكناس)،)

50080،)مكناس)املغرب
شركة)STE CHAHBOUNI)شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)املحل)

ا تجاري)رقم)3،)شارع)ا ناظ1ر،)حي)
ا سالم،)قيسالن،)مكناس.)-)50000 

مكناس)املغرب)
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
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56313
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (26
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
:)شركة) بمختصر)تسم5تها) اإلقتضاء)

. STE CHAHBOUNI
األشغال) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

املختلفة)أق)ا بناء).
املحل) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
حي) ا ناظ1ر،) شارع) (،3 رقم) ا تجاري)
 50000 (- ا سالم،)قيسالن،)مكناس.)

مكناس)املغرب).
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 10.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 5)غزالن)شهب1ني):)50)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
 50 (: شهب1ني) جم5لة) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 5)غزالن)شهب1ني)عن1ا ه)ا()
ابن)خل قن،)ز وة) حي)ا سالم،)شارع)
93200)تط1ان) 12،)املض5ق.) 4،)رقم)

املغرب).
ا س5 5)جم5لة)شهب1ني)عن1ا ه)ا()
حي)ا سالم،)شارع)املسير5،)رقم)303،)

قيسالن.)50000)مكناس)املغرب).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 5)غزالن)شهب1ني)عن1ا ه)ا()
ابن)خل قن،)ز وة) حي)ا سالم،)شارع)
93200)تط1ان) 12،)املض5ق.) 4،)رقم)

املغرب)
ا س5 5)جم5لة)شهب1ني)عن1ا ه)ا()
حي)ا سالم،)شارع)املسير5،)رقم)303،)

قيسالن.)50000)مكناس)املغرب)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) (03 بتاريخ) بمكناس) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)2047.
866I

melconsulting

SYLA DISTRIBUTION
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

melconsulting
 11bd zerktouni imm basraoui
 1(er(etage(n°7(oujda،(60000،

oujda maroc
SYLA DISTRIBUTION)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)
أأل   س)ز وة)نسرين)رقم)5 - 

60000)قج 5)أملغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

39431
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (15
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 SYLA (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.DISTRIBUTION
ت1زيع) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
غير) املنتجات) ق) ا غذائ5ة) املنتجات)

ا غذائ5ة.
حي) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
أأل   س)ز وة)نسرين)رقم)5 - 60000 

قج 5)أملغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
حصة) (500 (: زكري) طفي) ا س5 )

بو5مة)100)درهم) لحصة).
ا س5 )طاهر)سف5ان):)500)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
حي) عن1ا ه)ا() زكري) طفي) ا س5 )
 60000 5 أأل   س)ز وة)نسرين)رقم)

قج 5)املغرب.
ا س5 )طاهر)سف5ان)عن1ا ه)ا()حي)

املحم ي)تجزء5)ا 1ح 5)ز وة)عثمان)

قج 5) (60000  116 رقم) غفان) بن)

املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

حي) عن1ا ه)ا() زكري) طفي) ا س5 )

 60000 5 أأل   س)ز وة)نسرين)رقم)

قج 5)املغرب

ا س5 )طاهر)سف5ان)عن1ا ه)ا()حي)

املحم ي)تجزء5)ا 1ح 5)ز وة)عثمان)

قج 5) (60000  116 رقم) غفان) بن)

املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

و1 15) (27 بتاريخ) ب1ج 5) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)1629.

867I

GESTION ALJANOUB

TRANS AKKI
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
ت1س5ع)نشاط)ا شركة)

GESTION ALJANOUB

ز وة)تط1ان)حي)ا سذاد5)عمار5)رقم)

2)ا طابق)ا ثا ث)ا ذ15ن)،)70000،)

ا ذ15ن)املغرب

TRANS AKKI)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)االجتماعي)شارع)

شك5ب)ارسالن)رقم)43)حي)ا فتح)

ا ذ15ن)-)70000)ا ذ15ن)املغرب.

ت1س5ع)نشاط)ا شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.38731

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)

تمت) (2022 و1 15) (01 في) املؤرخ)

نشاط) إلى) ا تا 5ة) األنشطة) إضافة)

ا شركة)الحالي):

 ول)االمتذة)غير)املصح1بة.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (

و1 15) (02 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1590/2022.

868I

GESTION ALJANOUB

SEPCM
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

GESTION ALJANOUB
ز وة)تط1ان)حي)ا سذاد5)عمار5)رقم)
2)ا طابق)ا ثا ث)ا ذ15ن)،)70000،)

ا ذ15ن)املغرب
SEPCM)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)في)ط1ر)ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ا حي)

ا صناعي)املر�سى)ا ذ15ن)-)70000 
ا ذ15ن)املغرب.

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.34503
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 وناور) (17 في) املؤرخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
 100.000 رأسما ها) مبلغ) (SEPCM
درهم)قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ا حي)
 70000 (- ا ذ15ن) املر�سى) ا صناعي)
انهاء) (: ل) املغرب) ت5جة) ا ذ15ن)

ا نشاط.
ا حي) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
 70000 (- ا ذ15ن) املر�سى) ا صناعي)

ا ذ15ن)املغرب.)
ق)عين:

ا ط5ب) س5 ي) ا س5 )5()
تط1ان) ز وة) عن1ا ه)ا() ق) امل1ساقي)
 70000 ا ذ15ن) املر�سى) (12 رقم)
ا ذ15ن)املغرب)كمصفي))5() لشركة.

الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (04 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1247/2022.
869I

ELEXPERTISE

 MMI م.م.ا التدريب املالي
FINANCE TRAINING

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 



ع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022)الجريدة الرسمية   10700

تأسيس)شركة

ELEXPERTISE
 Rue da bapaume, Quartier ,21

 de(la(gare,(Casablanca(،(20000،
CASABLANCA MAROC

 MMI FINANCE(م.م.ا)ا ت ريب)املالي
TRAINING)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)
الجيش)،)مبنى)11)،)ا طابق)8)،)

مكتب)48)،)ا  ار)ا ب5ضاء.)-)20000 
ا  ار)ا ب5ضاء.)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
544771

في) مؤرخ) حر) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (13
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
م.م.ا) (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
 MMI FINANCE املالي) ا ت ريب)

.TRAINING
غرض)ا شركة)بإوجاز):)دريب)منهي)
إرشادوة) مش1ر5) (، ت ريب) هن سة) (،
ت ق5ق) (، املنهي) ا تط1ير) استشارات) (،
ا  راسة)قاملحاسبة)،)اإلدار5)،)اإلدار5)

االقتصادوة)قاملا 5ة..
شارع) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
(، (8 ا طابق) (، (11 مبنى) (، الجيش)
مكتب)48)،)ا  ار)ا ب5ضاء.)-)20000 

ا  ار)ا ب5ضاء.)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: مو ام) مرقان) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() مو ام) مرقان) ا س5 )

 2 ا طابق) (، باتشك1) اإلقامة) (،48
ا ب5ضاء) ا  ار) (20420  11 شوة) (،

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() مو ام) مرقان) ا س5 )
 2 ا طابق) (، باتشك1) اإلقامة) (،48
ا ب5ضاء) ا  ار) (20420  11 شوة) (،

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 30 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825526.
870I

BASMINASS

باسميناس
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

BASMINASS
 GARAGE 444 ARD EL KHEIR

SIDI(BENNOUR(،(24350،)س5 ي)
بن1ر)س5 ي)بن1ر

باسم5ناس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

 GARAGE(قعن1ان)مورها)اإلجتماعي
 444 ARD EL KHEIR SIDI

BENNOUR)س5 ي)بن1ر)24350 
س5 ي)بن1ر)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
3329

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (26
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

باسم5ناس.
جم5ع) (- (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

انشطة)الخ5اطة

-)قضع)ا تك5ت)على)املالبس
-)خ5اطة)جم5ع)ا 1اع)االقمشة

 GARAGE(:(عن1ان)املور)االجتماعي
 444 ARD EL KHEIR SIDI
 24350 بن1ر) س5 ي) (BENNOUR

س5 ي)بن1ر)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() زينب) ف5جاجي) ا س5 5)
بن1ر) س5 ي) الخير) ارض) (444 كراج)

24350)س5 ي)بن1ر)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() زينب) ف5جاجي) ا س5 5)
بن1ر) س5 ي) الخير) ارض) (444 كراج)

24350)س5 ي)بن1ر)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 31 بتاريخ) بن1ر) بس5 ي) االبت ائ5ة)

ماي)2022)تحت)رقم)2521142.
871I

tob travaux divers

INDUSTRIE DENTAIRE SUD
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

tob travaux divers
حي)قلي)ا ذه )ز وة)ا ل5م1ن)رقم)

ا  ار)11)ا ذ15ن)ا ذ15ن،)70000،)
ا ذ15ن)املغرب

 INDUSTRIE DENTAIRE SUD
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)

رأس)الخ5مة)رقم)140)ا طابق)األقل)
ا ذ15ن)-)70000)ا ذ15ن)املغرب)-)

70000)ا ذ15ن)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
41867

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)

ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (30

مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:

عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)

(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.INDUSTRIE DENTAIRE SUD

صناعة) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا ت1ري ) (، عام) بشكل) األسنان) طب)

قاملذ ات) األسنان) طب) قمذ ات)

قب5ع) شراء) (، املساع 5) ا طب5ة)

األسنان) طب) قم1اد) منتجات) جم5ع)

منتجات) جم5ع) قتص ور) استيراد) (،

في) ا تجار5) (، األسنان) طب) قم1اد)

ا صناع5ة) قاملذ ات) املنتجات) جم5ع)

،)ا تجار5)في)املنتجات)ا ص5 ال 5ة)،.

شارع) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
األقل) ا طابق) (140 رقم) الخ5مة) رأس)

(- املغرب) ا ذ15ن) (70000 (- ا ذ15ن)

70000)ا ذ15ن)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

ا س5 )لحبيب)اباي):)1.000)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() اباي) لحبيب) ا س5 )

 51 رقم) ا وادس5ة) ز وة) ا وصبة) حي)

ا ذ15ن)70000)ا ذ15ن)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

عن1ا ه)ا() اباي) لحبيب) ا س5 )

 51 رقم) ا وادس5ة) ز وة) ا وصبة) حي)

ا ذ15ن)70000)ا ذ15ن)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

االبت ائ5ة)با ذ15ن)بتاريخ)-)تحت)رقم)

872I
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ائتما 5ة)الج1هر5

MSAOUB RENT CAR
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

ائتما 5ة)الج1هر5
ا رقم)163)ز وة)تامسنة)بل1ك)

جم5لة)ا طابق)ا ثاني)،)25000،)
خريبكة)اململكة)املغرب5ة

MSAOUB RENT CAR)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)136 

تجزئة)االنسام)حي)ا رياض)-)25000 
خريبكة)املغرب.

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.5593
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تذ5ين) تم) (2022 ماي) (12 في) املؤرخ)
ا س5 )5() ج و ) لشركة) مسير)

مص1اب)ع  ان)كمسير)قح5 
تبذا) وب1ل)استوا ة)املسير.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (20 بتاريخ) بخريبكة) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)226.
873I

IBRA MANAGEMENT

Mouhammdino
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

IBRA MANAGEMENT
 AVENUE MOHAMED 6 IMM
 AILLAL NR 3223EME ETAGE
 APPT 05 - LAAYOUNE - BP

2367،(70000،(laayoune(maroc
Mouhammdino)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)االمير)

م1الي)عب هللا)ز وة)4)رقم)3)ا حي)
الحسني)ا ذ15ن)-)70000)ا ذ15ن)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

41925

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (31

املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:

عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)

(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.Mouhammdino

ا جاز) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا ذامة) قاالشغال) ا بناء) اشغال)

قتجهيز)املكاتب.

شارع) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
رقم) (4 ز وة) عب هللا) م1الي) االمير)

 70000 (- ا ذ15ن) الحسني) ا حي) (3

ا ذ15ن)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

حصة) (500 (: او1ب) ب5ه) ا س5 )

بو5مة)100)درهم) لحصة).

 500 (: ب1سالمة) محم ) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

ا س5 )او1ب) ب5ه)عن1ا ه)ا()شارع)
 3 رقم) (4 ز وة) عب هللا) م1الي) االمير)
ا حي)الحسني)ا ذ15ن)70000)ا ذ15ن)

املغرب.

عن1ا ه)ا() ب1سالمة) ا س5 )محم )

 377 رقم) بنب) قاد) ز وة) ا و س) حي)

ا ذ15ن)7000)ا ذ15ن)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

ا س5 )او1ب) ب5ه)عن1ا ه)ا()شارع)
 3 رقم) (4 ز وة) عب هللا) م1الي) االمير)
ا حي)الحسني)ا ذ15ن)70000)ا ذ15ن)

املغرب)

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

و1 15) (02 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1594.

874I

conseils sarl

MAYASI IMMO
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

conseils sarl
شارع) بنان)اقامة)وامنة)1)مكتب)
رقم)19)طنجة،)90000،)طنجة)

املغرب
MAYASI IMMO)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)بالص)

كاسط5ار)مكتب)ا فرابي)ا طابق)2 
مكتب)33 - 90000)طنجة)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

127617
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (21
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

. MAYASI IMMO
االنذاش) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا ذواري.
بالص) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 2 ا طابق) ا فرابي) مكتب) كاسط5ار)

مكتب)33 - 90000)طنجة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )زكرياء)ا ذزيزي):)20)حصة)

بو5مة)1.000)درهم) لحصة).
ا س5 5)بشرى)ا زرينهي):)20)حصة)

بو5مة)1.000)درهم) لحصة).
ا س5 5)مالك)ا ذزيزي):)20)حصة)

بو5مة)1.000)درهم) لحصة).
 20 (: ا ذزيزي) واسمين) ا س5 5)

حصة)بو5مة)1.000)درهم) لحصة).
 20 (: ا ذزيزي) سيرون) ا س5 5)

حصة)بو5مة)1.000)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() ا ذزيزي) زكرياء) ا س5 )
حي)ا ب1غاز)ز وة)حمان)ا فط1اكي)رقم)

25 90000)طنجة)املغرب.
عن1ا ه)ا() ا زرينهي) بشرى) ا س5 5)
ا فط1اكي) حمان) ز وة) فل1ريال) حي)

رقم)25 90000)طنجة)املغرب.
عن1ا ه)ا() ا ذزيزي) مالك) ا س5 5)
حي)ا ب1غاز)ز وة)حمان)ا فط1اكي)رقم)

25 90000)طنجة)املغرب.
ا ذزيزي) واسمين) ا س5 5)
حمان) ز وة) ا ب1غاز) حي) عن1ا ه)ا()
طنجة) (90000  25 رقم) ا فط1اكي)

املغرب.
ا س5 5)سيرون)ا ذزيزي)عن1ا ه)ا()
حي)ا ب1غاز)ز وة)حمان)ا فط1اكي)رقم)

25 90000)طنجة)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() ا زرينهي) بشرى) ا س5 5)
ا فط1اكي) حمان) ز وة) فل1ريال) حي)

رقم)25 90000)طنجة)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)254131.
875I

E-FINANCE CONSEILS

 ATLAS TARGA TRAVAUX
ELEC

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

E-FINANCE CONSEILS
رقم)117)ا شوة)رقم)1)تجزئة)

األحباس)ا حي)املحم ي)مراكش)،)
40000،)مراكش)املغرب

 ATLAS TARGA TRAVAUX ELEC
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)محل)رقم)
1)تجزئة)ا زيت1ن)رقم)19)اسكج1ر)-)

40000)مراكش)املغرب.
تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.113571
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ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تذ5ين) تم) (2022 ماي) (05 في) املؤرخ)
ا س5 )5() ج و ) لشركة) مسير)

ب1امكحلة)ت1ف5ق)كمسير)قح5 
تبذا) وب1ل)استوا ة)املسير.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (12 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)135638.
876I

DIGITECH ASSISTANCE SARL AU

ديجيتيك أسيستانس
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

 DIGITECH ASSISTANCE SARL
AU

20ب)،)ز وة)أص5ال)مكاتب)امل ونة)
3)-)مكتب)58)ا طابق)ا رابع)شارع)

الجيش)امللكي)األطلس)فاس،)
30010،)فاس)املغرب

دوج5ت5ك)أسيستانس)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)20)ب،)
ز وة)أص5ال)مكاتب)امل ونة)3)شارع)

الجيش)امللكي)األطلس)فاس)30010 
فاس)املغرب)

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
72721

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (11
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

دوج5ت5ك)أسيستانس.
قكا ة) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

إعال 5ة.
ب،) (20 (: االجتماعي) املور) عن1ان)

شارع) (3 امل ونة) مكاتب) أص5ال) ز وة)
 30010 فاس) األطلس) امللكي) الجيش)

فاس)املغرب).
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() ب1شذ5ب) رب5ع) ا س5 )
88)ز وة)عب )ا ذزيز)الحبابي)حي)طارق)

1)فاس)30010)فاس)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() ب1شذ5ب) رب5ع) ا س5 )
88)ز وة)عب )ا ذزيز)الحبابي)حي)طارق)

1)فاس)30010)فاس)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)30)ماي)2022 

تحت)رقم)2806.
877I

FIDUCIAIRE 2006

 MAROC ETANCHIETE
 &CONSTRUCTION

SERVICES
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52
N(،(20280،(Casablanca(Maroc

 MAROC ETANCHIETE &
 CONSTRUCTION SERVICES

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)26)شارع)
مرس)ا سلطان)ا طابق)1)ا رقم)3 - 

20000)ا  ارا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
545227

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (11
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)
باملميزات)ا تا 5ة:

عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
 MAROC ETANCHIETE &

.CONSTRUCTION SERVICES
أشغال) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
با بناء)ق) ا بناء)قكل)ما)وتذلق) ا زفت1)

جم5ع)املذامالت)ا تجارية.
عن1ان)املور)االجتماعي):)26)شارع)
 -  3 ا رقم) (1 ا طابق) ا سلطان) مرس)

20000)ا  ارا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)املغرب)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: بلواسم) قو1ش) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() بلواسم) قو1ش) ا س5 )
 20000  117 رقم) املحم ي) حي)

قرزازات)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() بلواسم) قو1ش) ا س5 )
 20000  117 رقم) املحم ي) حي)

قرزازات)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 02 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15)2022)تحت)رقم)826019.
878I

FIDUCIAIRE 2006

SERV ELEC KHALIL
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52
N(،(20280،(Casablanca(Maroc
SERV ELEC KHALIL)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)26)شارع)
مرس)ا سلطان)ا طابق)1)ا رقم)3 - 

20000)ا  ارا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
545229

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (12
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 SERV (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ELEC KHALIL
اشغال) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
ا كهرباء)ق)ا تبرو )ق)ا صينة)ق)كل)ما)

وتذلق)بها)قجم5ع)ما)وتذلق)با بناء.
عن1ان)املور)االجتماعي):)26)شارع)
 -  3 ا رقم) (1 ا طابق) ا سلطان) مرس)

20000)ا  ارا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)املغرب)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: خل5ل) ا 1ع قدي) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )ا 1ع قدي)خل5ل)عن1ا ه)ا()
س5 ي) (68 رقم) فل1ري ا) تجزئة)
ا  ارا ب5ضاء) (20280 مذرقف)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )ا 1ع قدي)خل5ل)عن1ا ه)ا()
س5 ي) (68 رقم) فل1ري ا) تجزئة)
مذرقف)20280)ا  ارا ب5ضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 12 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)826020.
879I



10703 الجريدة الرسميةع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) 

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

AL AOUNATE.FOR
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

CAUDIGEF FIDUCIAIRE
 AVENUE DES FARS APPT 920

 N°1(CYM(RABAT(،(10000،
RABAT MAROC

AL AOUNATE.FOR)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)األمل)
1)بل1ك)ج5)رقم)163)حي)يذو1ب)
املنص1ر)ا رباط)-)10000)ا رباط)

املغرب.
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.116603
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تح1يل) تم) (2022 ماي) (11 في) املؤرخ)
من) الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)
حي) (163 رقم) ج5) بل1ك) (1 »األمل)
 10000 (- ا رباط) املنص1ر) يذو1ب)
بل1ك) (1 »األمل) إلى) املغرب«) ا رباط)
املنص1ر) يذو1ب) حي) (197 رقم) ج5)

ا رباط)-)10000)ا رباط)املغرب«.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) (01 بتاريخ) با رباط) ا تجارية)

. D:125144(2022)تحت)رقم
880I

TAAMEER PROJECT MANAGEMENT

BELDI SKIN
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

BELDI SKIN
41)شارع)ا زرقط1ني)ا طابق)7)شوة)
37)،)28810،)ا  ارا ب5ضاء)املغرب
BELDI SKIN)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)41)شارع)

ا زرقط1ني)ا طابق)7)شوة)37 - 
28810)ا  ارا ب5ضاء)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

544633
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 فبراور) (28
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 BELDI(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

.SKIN
تصن5ع) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
ا تجم5ل) مستحضرات) قتس1يق)

قاألجهز5)ا طب5ة).
عن1ان)املور)االجتماعي):)41)شارع)
 -  37 شوة) (7 ا طابق) ا زرقط1ني)

28810)ا  ارا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 50.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
500)حصة) (: بن1 ة) زينب) ا س5 5)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() بن1 ة) زينب) ا س5 5)
 12 شوة) أ) عمار5) تسن5م) إقامة)
ا  ار) (20470 ح5فا) شارع) (3 ا طابق)

ا ب5ضاء)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() بن1 ة) زينب) ا س5 5)
 12 شوة) أ) عمار5) تسن5م) إقامة)
ا  ار) (20470 ح5فا) شارع) (3 ا طابق)

ا ب5ضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 30 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825794.
881I

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

ONSOTRAV
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

ت1س5ع)نشاط)ا شركة)

CAUDIGEF FIDUCIAIRE
 AVENUE DES FARS APPT 920

 N°1(CYM(RABAT(،(10000،
RABAT MAROC

ONSOTRAV)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5

قعن1ان)مورها)االجتماعي)تجزئة)
الخير)رقم)236)عمار5)رقم)2)مرس)
الخير)تمار5)-)12000)تمار5)املغرب.

ت1س5ع)نشاط)ا شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.129603
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
املؤرخ)في)13)ماي)2022)تمت)إضافة)
ا شركة) نشاط) إلى) ا تا 5ة) األنشطة)

الحالي):
 ول)ا بضائع.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
و1 15) (01 بتاريخ) بتمار5) االبت ائ5ة)

.D:8228(2022)تحت)رقم
882I

EURO ACCOUNTING HOUSE

CHAF BATIMENT
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE
 AV. MED V APPT N°15- .75

 3ème(étage،(24000،(EL(JADIDA
MAROC

CHAF BATIMENT)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)26.)شارع)
مرس)ا سلطان)ا شوة)3)-)ا طابق)

األقل)-)20006)ا  ار)ا ب5ضاء)
اململكة)املغرب5ة

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
543427

 11 في) مؤرخ) حر) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل)
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)

 CHAF(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها
.BATIMENT

أشغال) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
قا ص5ا ة) قا تج و ) ا ترم5م) ق) ا بناء)
قاملراقبة) قاألمن) الحراسة) (-  لبناء)
قا تنظ5ف)قا تشغ5ل)املؤقت)-)ت1زيع)
قص5ا ة)املذ ات)ا تون5ة)قاملذل1مات5ة)
-اح ات) املكاتب) ق) قاال كترق 5ة)
قاملساحات) الح ائق) قص5ا ة)

الخضراء..
عن1ان)املور)االجتماعي):)26.)شارع)
ا طابق) (- (3 ا شوة) ا سلطان) مرس)
األقل)-)20006)ا  ار)ا ب5ضاء)اململكة)

املغرب5ة.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )حمز5)املخفي):)510)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
حصة) (490 (: فيرني) كل1د) ا س5 )

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() املخفي) حمز5) ا س5 )
دائر5) هشت1كة) ب1نذ5م) س5 ي) دقار)
اململكة) الج و 5) (24000 أزم1ر)

املغرب5ة.
عن1ا ه)ا() فيرني) كل1د) ا س5 )

فرنسا)00000)دوج1ن)فرنسا.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() املخفي) حمز5) ا س5 )
دائر5) هشت1كة) ب1نذ5م) س5 ي) دقار)
اململكة) الج و 5) (24000 أزم1ر)

املغرب5ة
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 18 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)17046.
883I

EURO ACCOUNTING HOUSE

MOLES CONSULTING
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE



ع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022)الجريدة الرسمية   10704

 AV. MED V APPT N°15- .75
 3ème(étage،(24000،(EL(JADIDA

MAROC
MOLES CONSULTING)شركة)

عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)71 
حي)ا سالم)ا شوة)رقم)6)ا طابق)
األقل)-)24000)الج و 5)اململكة)

املغرب5ة
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
19429

 09 في) مؤرخ) حر) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل)
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.MOLES CONSULTING
مكتب) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
قا ت ق5ق) قا تك1ين) ا  راسات)
قا صحة) الج1د5) في) قاالستشار5)
قا بيئة) ا شغل) مجال) في) قاألمن)
اص ار) ق) قاع اد) خلق) (- قاملختبرات)
ا تك1ين) هن سة) (- الج1د5) شهادات)
-)تط1ير)املختبرات)قم1اكبتها)الى)حين)
ادار5) (- عامة) أشغال) (- اعتمادها)

املشاريع.
تجزئة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
6)ا طابق) 71)حي)ا سالم)ا شوة)رقم)
اململكة) الج و 5) (24000 (- األقل)

املغرب5ة.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: ا كحالقي) محم ) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

ا س5 )محم )ا كحالقي)عن1ا ه)ا()

الج و 5) (24000 ا رياض) تجزئة) (44

اململكة)املغرب5ة.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

ا س5 )محم )ا كحالقي)عن1ا ه)ا()

الج و 5) (24000 ا رياض) تجزئة) (44

اململكة)املغرب5ة

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (25 بتاريخ) بالج و 5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)27862.

884I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

IDATKOU
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

 CHICHAOUA FINANCES SARL

AU

 APPT N°2 IMMEUBLE

 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA(،(41000،

chichaoua MAROC

IDATKOU)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)كراج)

با طابق)ا سفلي)حي)املسير5)رقم)413 

شيشاق5.)-)41000)شيشاق5)املغرب.

تف1يت)حصص
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.1553

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)

تمت) (2022 ماي) (09 في) املؤرخ)

املصادقة)على):

ا  ون) ب ر) ()5( ا س5 ) تف1يت)

من) اجتماع5ة) حصة) (500 موت ي)

()5( ا س5 ) حصة) فائ 5) (500 أصل)

عب )ا ذزيز)بيي)بتاريخ)09)ماي)2022.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (

االبت ائ5ة)بامنتا 1ت)بتاريخ)01)و1 15)

2022)تحت)رقم)95/2022.

885I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

LUXURY OPTION CAR
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

 Cabinet Comptable Azmani
Mounsef

 Rue(Anoual(N°46(،(32000،(AL
Hoceima Maroc

LUXURY OPTION CAR)شركة)
عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)املحل)
امل ع1)تفراست)حي)اكار)ازقكاغ)-)

32000)الحس5مة)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
3761

في) مؤرخ) حر) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (20
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.LUXURY OPTION CAR
كراء) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا س5ارات)ب قن)سائق.
املحل) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
(- ازقكاغ) اكار) حي) تفراست) امل ع1)

32000)الحس5مة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 500.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 5.000 (: سمير5) أك1ح) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 5)أك1ح)سمير5)عن1ا ه)ا()حي)

ب1ج5بار)32000)الحس5مة)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ش5ماء) الح ادي) ا س5 5)
قمر5) اوت) قمر5) اوت) دقار) عن1ا ه)ا()

32000)الحس5مة)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
االبت ائ5ة)بالحس5مة)بتاريخ)02)و1 15)

2022)تحت)رقم)146.
886I

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

T-CHAWARMATI
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قفل)ا تصف5ة

CAUDIGEF FIDUCIAIRE
 AVENUE DES FARS APPT 920

 N°1(CYM(RABAT(،(10000،
RABAT MAROC

T-CHAWARMATI)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي):)شارع)
املغرب)ا ذربي،)ز وة)داكار)املرآب)

رقم)3)ق)4)ا رباط)-)10000)ا رباط)
املغرب.

قفل)ا تصف5ة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

.122615
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 أبريل) (26 في) املؤرخ)
عات) شركة) (T-CHAWARMATI
رأسما ها) مبلغ) املح قد5) املسؤق 5ة)
مورها) قعن1ان) درهم) (200.000
ا ذربي،) املغرب) شارع) اإلجتماعي)
ا رباط) (4 ق) (3 رقم) املرآب) داكار) ز وة)
املغرب) ت5جة) ا رباط) (10000  -

 تصف5ة)الحب5ة.
ق)عين:

ق) عب5 5) شك5ب) ا س5 )5()
ا رحمن) عب ) شارع) عن1ا ه)ا()
(، (13 شوة) (33 عمار5) شنك5طي)
املغرب) ا رباط) (10000 قبيبات)

كمصفي))5() لشركة.
ق)ق )تم)انذواد)الجمذ5ة)الختام5ة)
شارع) قفي) (2022 أبريل) (26 بتاريخ)
املرآب) داكار) ز وة) ا ذربي،) املغرب)
ا رباط) (10000 (- ا رباط) (4 ق) (3 رقم)

املغرب.
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باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) (01 بتاريخ) با رباط) ا تجارية)

.D:125155(2022)تحت)رقم
887I

 MOGADOR(مغادقرمنجمنة)سستـ5م

MANGEMENT SYSTEM SARL

موكادور بووست ش.م.م –» 
 MOGADOR BOOST «

S.A.R.L
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

مغادقرمنجمنة)سستـ5م)
 MOGADOR MANGEMENT

SYSTEM SARL
شوة)رقم)10)ا طابق)األقل)ا تجزئة)

4)منازل)دارا طا ب)44100 
ا ص1ير5)شوة)رقم)10)ا طابق)األقل)
ا تجزئة)4)منازل)دارا طا ب)44100 

 ESSAOUIRA(،44100(،5ا ص1ير
MAROC

م1كادقر)ب1قست)ش.م.م)–»)
 MOGADOR BOOST « S.A.R.L
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)املحل)
با طابق)األر�سي)رقم)679)تجزئة)
أز ف)ا ص1ير5)-)44000)ا ص1ير5)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
6163

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (05
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها):)م1كادقر)
 MOGADOR («– ش.م.م) ب1قست)

.BOOST « S.A.R.L

غرض)ا شركة)بإوجاز):)خلق)قكا ة)
اشهارية.

املحل) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
تجزئة) (679 رقم) األر�سي) با طابق)
ا ص1ير5) (44000 (- ا ص1ير5) أز ف)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
حصة) (700 (: سمير) مذاع) ا س5 )

بو5مة)100)درهم) لحصة).
حصة) (300 (: اشرف) كر) ا س5 )

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )مذاع)سمير)عن1ا ه)ا()رقم)
 44000 ا ص1ير5) أز ف) تجزئة) (679

ا ص1ير5)املغرب.
عن1ا ه)ا() اشرف) كر) ا س5 )
1670)ز وة)فلسطين)تجزئة)ا سوا ة)

ا ص1ير5)44000)ا ص1ير5)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )مذاع)سمير)عن1ا ه)ا()رقم)
 44000 ا ص1ير5) أز ف) تجزئة) (679

ا ص1ير5)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (24 بتاريخ) با ص1ير5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)178.
888I

شركة)األزامي) لخ مات)ش.م.م

OROSAN GROUPE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

شركة)األزامي) لخ مات)ش.م.م
شارع)الجيش)امللكي)إقامة)ا سالم)
مكتب)رقم)03)،)93040،)تط1ان)

املغرب
OROSAN GROUPE)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)

مذركة)أ 1ال)رقم)16)ا طابق)األر�سي)
رقم)03 - 93040)تط1ان)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

31673
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (24
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.OROSAN GROUPE
شركة) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

إنشاءات)املباني)قاألعمال)املختلفة
اإلستثمارات)ا ذوارية

تاجر)عوارات)أق)غيره).
شارع) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
مذركة)أ 1ال)رقم)16)ا طابق)األر�سي)

رقم)03 - 93040)تط1ان)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )و1نس) 1دوني):)250)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
 250 (: ا ذزيز)فض5لي) ا س5 )عب )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
125)حصة) (: من1ار) عادل) ا س5 )

بو5مة)100)درهم) لحصة).
 125 (: من1ار) الحك5م) عب ) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
250)حصة) (: زين ون) ا س5 )عمر)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() و1نس) 1دوني) ا س5 )
شارع)تلمب1ط)رقم)67 94030)تط1ان)

املغرب.
فض5لي) ا ذزيز) عب ) ا س5 )
 2 ا ذت5ق) ا بيت) مركب) عن1ا ه)ا()
 9 شوة) (2 طابق) (37 عمار5) (9 بل1ك)

94030)مرت5ل)املغرب.
عن1ا ه)ا() من1ار) عادل) ا س5 )
 14 بل1ك) (2 ا ذت5ق) ا بيت) مركب)
 93040  8 شوة) (4 طابق) (25 عمار5)

مرت5ل)املغرب.

من1ار) الحك5م) عب ) ا س5 )

ا رقضة) شارع) احريق) حي) عن1ا ه)ا()
ز وة)1)رقم)5 93040)مرت5ل)املغرب.

عن1ا ه)ا() زين ون) عمر) ا س5 )

 VIA LAURIN N° 12 MERANO

 BOLZAANO 93040 BOLSANO

.ITALIE

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

عن1ا ه)ا() من1ار) عادل) ا س5 )

 14 بل1ك) (2 ا ذت5ق) ا بيت) مركب)

 93040  8 شوة) (4 طابق) (25 عمار5)

مرت5ل)املغرب

من1ار) الحك5م) عب ) ا س5 )

ا رقضة) شارع) احريق) حي) عن1ا ه)ا()
ز وة)1)رقم)5 93040)مرت5ل)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

و1 15) (02 بتاريخ) بتط1ان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1314.

889I

مكتب)الحسابات)ما كي

 PROMO HASSAK EL
BARQAOUI

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تغ5ير)تسم5ة)ا شركة

مكتب)الحسابات)ما كي

291)شارع)ا كرامة)منفل1ري)فاس)،)

30000،)فاس)املغرب

 PROMO HASSAK EL

BARQAOUI)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)االجتماعي)رقم)70 

ا ض5ذة)2)عين)ق قس)-)3000)فاس)

املغرب.

تغ5ير)تسم5ة)ا شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

28079

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)

تغ5ير) تم) (2022 أبريل) (29 في) املؤرخ)

 PROMO« من) ا شركة) تسم5ة)

إلى) (»HASSAK EL BARQAOUI

. «ABDELMAJID BUILDING«
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باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) (01 بتاريخ) بفاس) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)2385/2022.
890I

FIDUSCAL

EXPLO CASH إكسبلو كاش
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 321
 CHAHDIA(EL(OULFA(،(20240،

CASABLANCA MAROC
EXPLO CASH)إكسبل1)كاش)

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)
أقالد)عزقز)عمار5)س)رقم)19)إقامة)
ح ائق)ا رقكاد)ا حي)الحسني)ا  ار)
ا ب5صاء)20230)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
545245

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (25
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 EXPLO(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

CASH)إكسبل1)كاش.
خ مة) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

تح1يل)األم1ال)-)تغ5ير)ا ذملة.
تجزئة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
إقامة) (19 رقم) عمار5)س) عزقز) أقالد)
ا  ار) الحسني) ا حي) ا رقكاد) ح ائق)
ا ب5ضاء) ا  ار) (20230 ا ب5صاء)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)
درهم،)موسم)كا تالي:

 1.000 (: محم ) ب1هراق5) ا س5 )
حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() محم ) ب1هراق5) ا س5 )
عمار5) ب) (22 س) م) األزهر) تجزئة)
ا ب5ضاء) ا  ار) األ فة) (11 شوة) (267

20202)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() خ وجة) رج5ا) ا س5 5)
عمار5) ب) (22 ه) ج) األزهار) تجزئة)
ا ب5ضاء) ا  ار) األ فة) (11 شوة) (267

20202)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 02 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15)2022)تحت)رقم)826149.
891I

NASOURI BAT

NASOURI BAT
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

NASOURI BAT
إقامة)ا تنم5ة)عمار5)8)طابق)3)رقم)
43)مغ1غة)ا كبير5)طنجة)،)90070،)

طنجة)املغرب
NASOURI BAT)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5)في)ط1ر)

ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)

ا برا ص)ا و ومة)-)90100)طنجة)
املغرب.

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.64089
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 ماي) (16 في) املؤرخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
رأسما ها) مبلغ) (NASOURI BAT
مورها) قعن1ان) درهم) (100.000
(- ا و ومة) ا برا ص) حي) اإلجتماعي)
(: ل) املغرب) ت5جة) طنجة) (90100

ت1قف)ا نشاط.

حي) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
طنجة) (90100 (- ا و ومة) ا برا ص)

املغرب.)
ق)عين:

منص1ري) ا فتاح) عب ) ا س5 )5()
ا و ومة) ا برا ص) حي) عن1ا ه)ا() ق)
()5( كمصفي) املغرب) طنجة) (90100

 لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)254102.
892I

FIDUFORM SARL

MR TRADING
إعالن)متذ د)ا ورارات

FIDUFORM SARL
 N°53(ETAGE(1(RUE(ZIADA(،

13002،(BENSLIMANE(MAROC
MR TRADING)»شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 «

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)ا ذمار5)
1)ا شوة)9)اقامة)ابن)خل قن)
منيسمان)-)-)املحم وة)املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.13949
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)20)ماي)2022
تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)

ا ذي) حصص:) تف1يت) رقم) قرار)
ونص)على)ماولي:)تف1يت)ا س5 )5) بهي)
من) اجتماع5ة) حصة) (200 رش5 5)
(5 ا س5 ) حصة) فائ 5) (2000 أصل)

 بهي)أمال)بتاريخ)23)ماي)2022
ا وا 1ني:) ا شكل) تغ5ير) رقم) قرار)
ا شكل) تغ5ير) ماولي:) ونص)على) ا ذي)
مسؤق 5ة) عات) شركة) من) ا وا 1ني)
الى) ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
ونص) ا ذي) (:1 ا بن ) رقم) بن )
الحاضرين) بين) تأسست) ماولي:) على)
املذك1رين)أعاله)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)خاضذة)ملوتض5ات)ا و1ا ين)
في)املغرب،)الس5ما) ا ذمل) بها) الجاري)
عل5ه) املصادق) (5-95 رقم) ا وا 1ن)
 05 1.97.49)ا صادر)في) با ظهير)رقم)
ق) ()1997 فبراور) (13(  1417 ش1ال)

 هذا)ا وا 1ن)األسا�سي
ونص) ا ذي) (:6 ا بن ) رقم) بن )
عكر) اآلتي) ا شركاء) ق م) ماولي:) على)
ا تا 5ة) ا نو وة) املساهمات) أسمائهم)
مائة) مبلغ) رش5 5) 5) بهي) ا س5 )
قثما 1ن)أ ف)درهم)ا س5 )5) بهي)أمال)

مبلغ)عشرقن)أ ف)درهم.
ونص) ا ذي) (:7 ا بن ) رقم) بن )
ا شركة) رأسمال) ح د) ماولي:) على)
(
ً
أ فا )مئتان) درهم) (200000 مبلغ) في)
حصة) (2000 إلى) موسمة) درهم(،)
منها) قاح 5) كل) ق5مة) حصة() )أ فان)
مخ1 ة) درهم() )مائة) 100,00درهم)
في) مساهمتهم) نسبة) حسب)  لشركاء)
رأس)املال)كا تالي)ا س5 5) بهي)رش5 5)
1800)حصة),ا س5 5) بهي)أمال)200 

حصة
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (31 بتاريخ) باملحم وة) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1185.
893I

مكتب)املحاسبة

 CENTRO DE
 ESPANOL Y LENGUAS

)EXTRAJERAS(CELE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
حل)شركة

مكتب)املحاسبة
13)شارع)يذو1ب)املنص1ر)رقم)

14/13)تط1ان)،)93000،)تط1ان)
املغرب

 CENTRO DE ESPANOL Y
 (LENGUAS EXTRAJERAS(CELE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 )في)ط1ر)ا تصف5ة(
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قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)
الحسن)ا ثاني)اقامة)الحمامة)بل1ك)

A)ا طابق)االقل)رقم)2 - 93000 
تط1ان)املغرب.

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.13893
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
حل) تورر) (2022 ماي) (17 في) املؤرخ)
مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)
 CENTRO ا 1ح5 ) ا شريك) عات)
 DE ESPANOL Y LENGUAS
EXTRAJERAS(CELE()مبلغ)رأسما ها)
مورها) قعن1ان) درهم) (300.000.000
اإلجتماعي)شارع)الحسن)ا ثاني)اقامة)
رقم) االقل) ا طابق) (A بل1ك) الحمامة)
2 - 93000)تط1ان)املغرب) ت5جة)ل):)

ا تهاء)نشاط)ا شركة.
شارع) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
 A(الحسن)ا ثاني)اقامة)الحمامة)بل1ك
ا طابق)االقل)رقم)2 - 93000)تط1ان)

املغرب.)
ق)عين:

 REDRO ELIAS ا س5 )5()
شارع) (63 عن1ا ه)ا() ق) (PORRAS
 93150  8 رقم) شوة) الحسن) م1الي)

مرت5ل)املغرب)كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة)
:)شارع)الحسن)ا ثاني)اقامة)الحمامة)

بل1ك)A)ا طابق)االقل)رقم)2)تط1ان
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (27 بتاريخ) بتط1ان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1570.
894I

مكتب)الحسابات)ما كي

WORD EQUIPEMENT
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

رفع)رأسمال)ا شركة

مكتب)الحسابات)ما كي
291)شارع)ا كرامة)منفل1ري)فاس)،)

30000،)فاس)املغرب
WORD EQUIPEMENT)شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)438 
شارع)ا كرامة)منفل1ري)1 - 30000 

فاس)اململكة)املغرب5ة.
رفع)رأسمال)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.47835

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تم) (2022 و1 15) (01 في) املؤرخ)
ق ره) بمبلغ) ا شركة) رأسمال) رفع)
»900.000)درهم«)أي)من)»100.000 
عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)
أق) حصص) و وة) تو وم) (: طريق)

ع5ن5ة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) (03 بتاريخ) بفاس) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)2417/2022.
895I

CAGES

REGIO-PRO
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

CAGES
 ANGLE RUE IFNI & RABIAA 97

 EL(ADAOUIA(1ER(ETAGEN(N°2،
20500،(CASABLANCA(MAROC
REGIO-PRO)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)مجمع)

ا تو م)م)س)2-17)ا طابق)2)س5 ي)
بر 1�سي)-)20600)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
544403

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (13
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.REGIO-PRO
االنذاش) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا ذواري.
مجمع) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ا تو م)م)س)17-2)ا طابق)2)س5 ي)
ا ب5ضاء) ا  ار) (20600 (- بر 1�سي)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: جمال) ب1رشيش) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ب1رشيش)جمال)عن1ا ه)ا() ا س5 )
قطاع)20)بل1ك)ج)رقم)3)حي)ا رياض)

10100)ا رباط)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ب1رشيش)جمال)عن1ا ه)ا() ا س5 )
قطاع)20)بل1ك)ج)رقم)3)حي)ا رياض)

10100)ا رباط)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 27 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825547.
896I

zagora consulting sarl

HIGH INFRA TECH
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

zagora consulting sarl
رقم119)شارع)محم )

الخامس)،)47900،)زاك1ر5)
املغرب--------------------

HIGH INFRA TECH)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)
الحساني)ا شرقي)ا طابق)األقل)رقم)

244)شارع)محم )الخامس)-)47900 
زاك1ر5)املغرب.
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.1519
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2022 و1 15) (01 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
اهرقر) سذ5 ) ()5( ا س5 ) تف1يت)
500)حصة)اجتماع5ة)من)أصل)500 
اسماع5ل) ()5( ا س5 ) حصة) فائ 5)

جاللي)بتاريخ)07)مارس)2022.
اهرقر) ومان) ()5( ا س5 ) تف1يت)
500)حصة)اجتماع5ة)من)أصل)500 
حصة) فائ 5)ا س5 ))5()عزيز5)جاللي)

بتاريخ)07)مارس)2022.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
و1 15) (02 بتاريخ) بزاك1ر5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)151.
897I

املحم وة) إلستشار5)ق)الخبر5

لييد اينيرجي
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

املحم وة) إلستشار5)ق)الخبر5
شارع)املواقمة)رقم)1)حي)ا 1ح 5)
ا طابق)2)مكتب)رقم)3)،)28800،)

املحم وة)املغرب
 55 )اونيرجي)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)271)ز وة)

17)الحسن5ة)1)شارع)املواقمة)-)
28800)املحم وة)اململكة)املغرب5ة
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
30719

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (25
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
( 55 (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

اونيرجي.
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مهن س) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
استشاري

تاجر)مذ ات)قآالت)صناع5ة.
 271 (: االجتماعي) املور) عن1ان)
املواقمة) شارع) (1 الحسن5ة) (17 ز وة)

- 28800)املحم وة)اململكة)املغرب5ة.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: سذ5 ) ا كحل) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() سذ5 ) ا كحل) ا س5 )
 a1 عماره) (4 ا  قر) بارك) جرين)
اململكة) املحم وة) (28800  20 شوة)

املغرب5ة.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() سذ5 ) ا كحل) ا س5 )
شوة) (a1 عماره) (4 ا  قر) بارك) جرين)
20 28800)املحم وة)اململكة)املغرب5ة
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
االبت ائ5ة)باملحم وة)بتاريخ)02)و1 15)

2022)تحت)رقم)1067.
898I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

AROME AITSSI SARL AU
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تف1يت)حصص

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA
SARL AU

 BLOC B N 16 APP RDC
 ZERKTOUNI MEDIOUNA
 CASABALANCA(،(20490،

MEDIOUNA MAROC
AROME AITSSI SARL AU)شركة)

عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

 BD 75(قعن1ان)مورها)اإلجتماعي
 ANFA ANGLE RUE CLOS DE

 PROVENCE 9 EME ETG APPT
 B108 CASABLANCA 20450

ا  ارا ب5ضاء)املغرب.
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.462575

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2022 ماي) (10 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
اوت) ابراه5م) ()5( ا س5 ) تف1يت)
من) اجتماع5ة) حصة) (1.000 �سي)
أصل)1.000)حصة) فائ 5)ا س5 ))5()
محن )ب1ح قن)بتاريخ)10)ماي)2022.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
 01 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15)2022)تحت)رقم)825832.
899I

كنف1ب

FOURNIMA SARL AU
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

كنف1ب
 Angle Rue OMAR IBN EL

 KHATTAB et RUE MUSTAPHA
(،ARRAFII(IMM(B(N°(6(،(14000

ا ون5طر5)املغرب
FOURNIMA SARL AU)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)املكتب)5 
اقامة)االهرام)ب)ز وة)ابن)زياد)ق)ابي)
زرع)ا ون5طر5)-)14000)ا ون5طر5)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
65279

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (20
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)

(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
.FOURNIMA SARL AU

قسائل) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
مخصصة) قاملذل1م5ات) االتصال)

 لمكاتب).
عن1ان)املور)االجتماعي):)املكتب)5 
اقامة)االهرام)ب)ز وة)ابن)زياد)ق)ابي)
ا ون5طر5) (14000 (- ا ون5طر5) زرع)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: سف5ان) بلفو5ه) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() سف5ان) بلفو5ه) ا س5 )
 14000 ا ون5طر5) ا بسمة) (184 رقم)

ا ون5طر5)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() سف5ان) بلفو5ه) ا س5 )
 14000 ا ون5طر5) ا بسمة) (184 رقم)

ا ون5طر5)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (13 بتاريخ) با ون5طر5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)91350.
900I

CAFIGEC

LA MARINA FRESCA
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تغ5ير)تسم5ة)ا شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage(maarif،(20100،(casa

maroc
LA MARINA FRESCA)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)االجتماعي)21)ز وة)
محم )الح5اني)فرانسف5ل)ا ثاني)-)

20390)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.

تغ5ير)تسم5ة)ا شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

491597
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تغ5ير) تم) (2022 أبريل) (25 في) املؤرخ)
 LA MARINA« من) ا شركة) تسم5ة)

. «FRATES FOOD«(إلى(»FRESCA
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 02 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15)2022)تحت)رقم)826289.
901I

LE LEGALISTE

BMJ CONSTRUCTIONS
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM BOUABID
 APPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ،(20000،(CASABLANCA
MAROC

BMJ CONSTRUCTIONS)شركة)
عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)10)شارع)

الحرية)ا طابق)ا ثا ث)شوة)5 - 
20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
533943

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 فبراور) (10
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 BMJ (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.CONSTRUCTIONS
منذش) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

عواري.
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عن1ان)املور)االجتماعي):)10)شارع)
 -  5 شوة) ا ثا ث) ا طابق) الحرية)

20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: و1نس) هراد5) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )و1نس) هراد5)عن1ا ه)ا()حي)
 5 9)شوة) عمار5) ا فتح) تجزئة) ا 1الء)
20000)ا  ار)ا ب5ضاء) س5 ي)م1من)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )و1نس) هراد5)عن1ا ه)ا()حي)
 5 9)شوة) عمار5) ا فتح) تجزئة) ا 1الء)
20000)ا  ار)ا ب5ضاء) س5 ي)م1من)

ا  ار)ا ب5ضاء
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 24 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

فبراور)2022)تحت)رقم)814353.
902I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

بلو سكايس باراكالدينك موروكو
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
حل)شركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -
 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY(ABDELLAH(-(GUELIZ(،
40000،(MARRAKECH(MAROC
بل1)سكايس)باراكالدونك)م1رقك1)

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 )في)ط1ر)ا تصف5ة(

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)مركز)ت1امة)
الح1ز)-)42086)مراكش)املغرب.

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.95155

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
حل) تورر) (2022 ماي) (09 في) املؤرخ)
مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)
سكايس) بل1) ا 1ح5 ) ا شريك) عات)
رأسما ها) مبلغ) م1رقك1) باراكالدونك)
مورها) قعن1ان) درهم) (40.000
(- الح1ز) ت1امة) مركز) اإلجتماعي)
(: ل) املغرب) ت5جة) مراكش) (42086

-صذ1بة)في)ا تم1يل)
مركز) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
مراكش) (42086 (- الح1ز) ت1امة)

املغرب.)
ق)عين:

سك1ت) بنجمان) قيات) ا س5 )5()
ق)عن1ا ه)ا()دقار)اد  وم)ق5اد5)ت1امة)
املغرب) مراكش) (42086 -تحناقت)

كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (24 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136039.
903I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

PBC بريستيجيا
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -
 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY(ABDELLAH(-(GUELIZ(،
40000،(MARRAKECH(MAROC

بريست5ج5ا)PBC)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شوة)رقم)
10)ر)-)ا طابق)األقل)اقامة)افير اج)

م خل)ا بل1ك)-أ-)شارع)محم )
ا سادس)-)40000)مراكش)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

125569
 17 في) مؤرخ) حر) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 مارس)
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.PBC(بريست5ج5ا
غرض)ا شركة)بإوجاز):)-)مواقل)في)

تس5ير)الخ مات
-)االستيراد)قا تص ور.

عن1ان)املور)االجتماعي):)شوة)رقم)
افير اج) اقامة) األقل) ا طابق) (- ر) (10
محم ) شارع) -أ-) ا بل1ك) م خل)

ا سادس)-)40000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 5)مل5اء) ب1ت):)1.000)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
 4 عن1ا ه)ا() مل5اء) ب1ت) ا س5 5)
ملذب) (6 ا طابق) ا غازي) محم ) ز وة)

الخ5ل)م)ج)30000)فاس)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 5)مل5اء) ب1ت)عن1ا ه)ا())

 4)ز وة)محم )ا غازي)ا طابق)6)ملذب)
الخ5ل)م)ج)30000)فاس)املغرب)

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (19 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)135865.
904I

zagora consulting sarl

HIGH INFRA TECH
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

zagora consulting sarl
رقم119)شارع)محم )الخامس)،)

47900،)زاك1ر5)املغرب
HIGH INFRA TECH)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)

الحساني)ا شرقي)ا طابق)األقل)رقم)
244)شارع)محم )الخامس)-)47900 

زاك1ر5)املغرب.
تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.1519

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تذ5ين) تم) (2022 و1 15) (01 في) املؤرخ)
مسير)ج و ) لشركة)ا س5 )5()جاللي)

اسماع5ل)كمسير)قح5 
تبذا) وب1ل)استوا ة)املسير.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) (02 بتاريخ) بزاك1ر5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)151.
905I

 MOGADOR(م1كادقر)أسيست)آ  )سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

شركة فروماج بيريتي
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

م1كادقر)أسيست)آ  )سيرفيس)
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم)2)حي)باب)دكا ة)شارع)قاد)
املخازن)ا شوة)رقم)3)با طابق)

ا ثاني)ا ص1ير5)ا ص1ير5،)44000،)
ا ص1ير5)املغرب

شركة)فرقماج)بيروتي)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)املنزل)
ا كائن)ب قار)ا تاب5ة)جماعة)اح )
ا  رى)اقل5م)ا ص1ير5)-)44000 

ا ص1ير5)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
6177
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في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (16
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
:)شركة) بمختصر)تسم5تها) اإلقتضاء)

فرقماج)بيروتي).
غرض)ا شركة)بإوجاز):)إ تاج)ق)ب5ع)

الجبن).
املنزل) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
اح ) جماعة) ا تاب5ة) ب قار) ا كائن)
 44000 (- ا ص1ير5) اقل5م) ا  رى)

ا ص1ير5)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )الحسين)محسن)عن1ا ه)ا()
دقار)ا تاب5ة)اح ا  رى)اقل5م)ا ص1ير5)

44000)ا ص1ير5)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )الحسين)محسن)عن1ا ه)ا()
دقار)ا تاب5ة)اح ا  رى)اقل5م)ا ص1ير5)

44000)ا ص1ير5)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
االبت ائ5ة)با ص1ير5)بتاريخ)01)و1 15)

2022)تحت)رقم)192.
906I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

 SOCIETE شركة التسيير الوئام 
DE GESTION AL WIAM

إعالن)متذ د)ا ورارات

CABINET SEDDIK & ASSOCIES
185)شارع)زرقط1ني)اقامة)

ا زرقط1ني)ا طابق)ا سادس)،)
20100،)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب

 SOCIETE DE(شركة)ا تس5ير)ا 1ئام(
GESTION AL WIAM)»شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5«
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)

املصم1دي)تجزئة)زينب)2)تارگة)-)-)
مراكش)املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.5709
املصادقة)على)هبة)حصص

استوا ة)مسير)ا 1ح5 ) لشركة
تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

ا ت1ق5ع)االجتماعي
الجمع) محضر) بموت�سى) (.I
شركة) االستثنائي،) شركاء) ا ذام)
 SOCIETE ش.م.م) ا 1ئام) ا تس5ير)
(، (DE GESTION AL WIAM SARL
19)ماي2022،تمت)املصادقة) بتاريخ)

على)ما)ولي:
طرف) من) حصة) (396 هبة) (•
ابنها) اب1عب هللا) فائ 5) مل5اء) ا س5 5)

ا س5 )سامي)زي51
طرف) من) حصة) (198 هبة) (•
االنسة)قئام)زي51) فائ 5)اخيها)ا س5 )

سامي)زي51
ا وا 1ن) 7من) ا بن ) تغ5ير) (•

األسا�سي) لشركة
مل5اء) ا س5 5) استوا ة) (•
كمسير5) مهامها) من) اب1عب هللا)
ت1ف5ق) ا س5 ) تذ5ين) ق)  لشركة)
غير) مل 5) قح5 ) لشركة) كمسير) زي51)

مح قد5)
ا ت1ق5ع)االجتماعي (•

تم)اإلو اع)بكتابة)ا ضبط) (.II
 26 و1م) بمراكش) ا تجارية) باملحكمة)

ماي)2022)تحت)رقم)136155 
تم)إو اع)ا تصريح)بتذ ول) (.III
 26 و1م) بمراكش) ا تجاري) ا سجل)

ماي)2022)تحت)رقم)5709.
بمثابة)اعالن

907I

CABINET BAHMAD

DROCHA
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

CABINET BAHMAD
إقامة)مراكش)بالزا)عمار5)د)1)شوة)

ب)21)ا طابق)ا ثاني)جليز)مراكش)
إقامة)مراكش)بالزا)عمار5)د)1)شوة)
ب)21)ا طابق)ا ثاني)جليز)مراكش،)

40000،)مراكش)املغرب
DROCHA)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)مكتب)رقم)
2)في)ا 5مين،)شوة)رقم)6،)زاقية)ز وة)
طارق)ابن)زياد)ق)ابن)عائشة،)إقامة)
اكسال)س15ر،)عمار5)18،)-)40000 

مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

125971
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (20
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.DROCHA
استغالل) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
أق) دقر)ض5افة،) زل) فنادق،) قتس5ير)

مركب)س5احي.
مكتب) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
6،)زاقية) 2)في)ا 5مين،)شوة)رقم) رقم)
عائشة،) ابن) ق) زياد) ابن) طارق) ز وة)
(- (،18 عمار5) س15ر،) اكسال) إقامة)

40000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 10.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
جيست15ن) ما 5فال) ا شركة)
ا  ائر5) عن1ا ه)ا() أ فيستما ت)
رين) دق) ري) مكرر) (140 ا سادسة)

75006)باريس)فرنسا.
ا شركة)فرات1م)عن1ا ه)ا() 15دوت)
 74230 دق) 5تال) كاب1ستاس15ن)

ما 5ج1د)فرنسا.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ج1 5ان) 1اك) ما 5فال) ا س5 )
ش1مان) (543 عن1ا ه)ا() أالن) وا 5ك)

ماس)دق)ج1)34970)التيس)فرنسا
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (31 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136297.
908I

م1ثق

سطاسيون أوطو شيبريط
إعالن)متذ د)ا ورارات

م1ثق
شارع)أبي)ا  رداء)اقامة)بشرى)

ا طابق)األقل)مكتب)رقم)16)ساحة)
األمم)طنجة)شارع)أبي)ا  رداء)اقامة)
بشرى)ا طابق)األقل)مكتب)رقم)16 
ساحة)األمم)طنجة،)90000،)طنجة)

املغرب
سطاس15ن)أقط1)ش5بروط)»شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5«
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)حسن1 ة)
ز وة)م1الي)ا)ريس)عمار5)م1الي)ا)

ريس)3)طابق)اقل)رقم)22)حسن1 ة)
ز وة)م1الي)ا)ريس)عمار5)م1الي)ا)
ريس)3)طابق)اقل)رقم)22 90000 

طنجة)املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.14467

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
املؤرخ)في)16)ماي)2022

تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)
قرار)رقم)تذ5ين)1:)ا ذي)ونص)على)
ق) ا رزيني) و1نس) ا س5 ) تذ5ين) ماولي:)
ا س5 )عب )ا سالم)ا رزيني)كمسيرون)

 لشركة.)
قرار)رقم)تذ5ين)2):)ا ذي)ونص)على)
ماولي:)ق)تذ5ين)ا س5 )كريم)سرحان,)
ق) (L150464رقم ا 1طن5ة) بطاقته)
ادريس) م1الي) ز وة) بطنجة) عن1ا ه)
 32 3)شوة)رقم) اقامة)م1الي)ادريس)

,كمسير)غير)شريك) لشركة
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
ونص) ا ذي) (:4 ا فصل) رقم) بن )
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على)ماولي:)املصادقة)على)تح1يل)املور)
الج و ) ا ذن1ان) االجتماعي) لشركة,)
حسن1 ة,)شارع)م1الي)ادريس,)عمار5)
م1الي)ادريس3,)ا طابق)األقل)رقم)22 
بطنجة,)ق)تغ5ير)ا فصل)4)من)قا 1ن)

ا شركة)بناءا)على)ع ك.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) (02 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)5157.
909I

 MOGADOR(م1كادقر)أسيست)آ  )سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

شركة بيراكوس سيرفيس
إعالن)متذ د)ا ورارات

م1كادقر)أسيست)آ  )سيرفيس)
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم)2)حي)باب)دكا ة)شارع)قاد)
املخازن)ا شوة)رقم)3)با طابق)

ا ثاني)ا ص1ير5)ا ص1ير5،)44000،)
ا ص1ير5)املغرب

شركة)بيراك1س)سيرفيس)»شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5«

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)املنزل)
ا كائن)بمركز)ا كريمات)اقل5م)

ا ص1ير5)-)44000)ا ص1ير5)املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.5205

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
املؤرخ)في)20)أبريل)2022

تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)
قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

تف1يت)حصص
قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة)
قرار)رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

استوا ة)مسير
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)4:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ا ذن1ان) الى) ا شركة) مور) تح1يل) تم)
ا تالي)-املنزل)ا كائن)بمركز)ا كريمات)

إقل5م)ا ص1ير5
بن )رقم)6:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

اململ1كة) حصة) (4000 تف1يت) تم)
 لس5 )كبير)ا ورق1ري)كا تالي)3000- 
ق) ا ه1اري) حسن) حصة) لس5 )

1000حصة) لس5 )رض1ان)بذالي)
بن )رقم)7):)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
بنسبة) شريك) ا ه1اري) حسن) ا س5 )
ا س5 ) ق) حصة) (9000 أي) (90%
 1000 بذالي)بنسبة)%10)أي) رض1ان)

حصة)
على) ونص) ا ذي) (:16 رقم) بن )
ماولي:)استوا ة)ا س5 )كبير)ا ورق1ري)
ا شركة) لس5 ) ا تس5ير) إسناد) ق)
ا 1طن5ة) بطاقة) رقم) ا ه1اري) حسن)

N209757
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
االبت ائ5ة)با ص1ير5)بتاريخ)01)و1 15)

2022)تحت)رقم)191.
910I

CAFIGEC

LA MARINA FRESCA
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تغ5ير)نشاط)ا شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage(maarif،(20100،(casa

maroc
LA MARINA FRESCA)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)االجتماعي)21)ز وة)
محم )الح5اني)فرانسف5ل)ا ثاني)-)

20390)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
تغ5ير)نشاط)ا شركة

ا تجاري) ا سجل) في) ا تو55 ) رقم)
.491597

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تغ5ير) تم) (2022 أبريل) (25 في) املؤرخ)

نشاط)ا شركة)من)»تجار5)األسماك
أ 1اع) جم5ع) قت1زيع) قب5ع) شراء)

األسماك
تجار5

سناك) (« إلى) قتص ور«) استيراد)
قا سلطات) قا سن قيشات)  لب5تزا)

قاملشرقبات) قاملذكرق ة) قاألطباق)
قالحل1يات)قغيرها

متن1عة) ل1جبات) ترم5مات) (
ا سريذة

ت1ص5ل)منزلي
قا تجار5) اإل كترق 5ة) ا تجار5) (

بشكل)عام«.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 02 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15)2022)تحت)رقم)826289.
911I

LE LEGALISTE

PHYTHERA
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM BOUABID
 APPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ،(20000،(CASABLANCA
MAROC

PHYTHERA)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)في)ط1ر)ا تصف5ة(

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)أ ا�سي)26،)
م خل)6)ا طابق)ا سفلي)شوة)50 - 

20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.372029

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تورر)حل) (2020 17)دجنبر) في) املؤرخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
رأسما ها) مبلغ) (PHYTHERA
مورها) قعن1ان) درهم) (100.000
 6 م خل) (،26 أ ا�سي) اإلجتماعي)
 20000  -  50 شوة) ا سفلي) ا طابق)
ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب) ت5جة)ل):)قلة)

فرص)ا ب5ع.
أ ا�سي) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
شوة) ا سفلي) ا طابق) (6 م خل) (،26
50 - 20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.)

ق)عين:
ق) شه5 ) املج5 ) عب ) ا س5 )5()
ا ب5ضاء) ا  ار) (20000 (- عن1ا ه)ا()

املغرب)كمصفي))5() لشركة.

الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة)
:)أ ا�سي)26،)م خل)6)ا طابق)ا سفلي)

شوة)50)ا  ار)ا ب5ضاء
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 02 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

 1 بر)2021)تحت)رقم)798551.
912I

زقبير)ب1تغماس

CHER-NOBLE CACH
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تف1يت)حصص

زقبير)ب1تغماس
اكن1ل)املركز)تاز5)،)35050،)تاز5)

املغرب
CHER-NOBLE CACH)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)س5 ي)

علي)ب1رقبة)تيزي)قسلي)تاز5)-)35000 
تاز5)املغرب.

تف1يت)حصص
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.5545
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تمت) (2022 ماي) (10 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
سمني) ابتسام) ()5( ا س5 ) تف1يت)
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (1.000
1.000)حصة) فائ 5)ا س5 ))5()اومان)

دقدقح)بتاريخ)10)ماي)2022.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
االبت ائ5ة)بتاز5)بتاريخ)24)ماي)2022 

تحت)رقم)222.
913I

ABA GESTION SARLAU

SOCIETE KENZACUIR
إعالن)متذ د)ا ورارات

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V 3EME ETG 38

 BUREAU(12(،(30000،(FES
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MAROC
SOCIETE KENZACUIR)»شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5«
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)رقم)32 
شارع)عين)قادقس)حي)ملصلى)-)-)

فاس)املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.71943

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
اتخاع) تم) (2022 ماي) (10 في) املؤرخ)

ا ورارات)ا تا 5ة:)
قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

تف1يت)حصص
قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
إستوا ة)م ور)ا شركة)قتسم5ة)م ور)

ج و 
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
قام)ا س5 ) 1ر)ا  ون)ا 1ادي)بتف1يت)
حصة) فائ 5) (30 هي) ا تي) ق) حصته)
منير) ا س5 ) ق) ابراهمي) رش5 ) ا س5 )

املنتصر.
بن )رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ا  ون) ا س5 ) 1ر) قام)مسير)ا شركة)
ا 1ادي)بتو وم)استوا ته)من)ا شركة)
املسير) ابراهمي) رش5 ) ا س5 )  5صبح)

الج و ) لشركة
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) (02 بتاريخ) بفاس) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)2892.
914I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

SOKANO PROMO
إعالن)متذ د)ا ورارات

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62)شارع)س5 ي)عب )ا رحمان)
ا شوة)1)،)20200،)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب
SOKANO PROMO)»شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5«
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)ملتوى)

ز وة)فاو ي)خل5فة)الفاويت)سابوا)ق)

ز وة)ا بكري)دوم1ن)دورف5ل)سابوا)

-)-)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.519319

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

اتخاع) تم) (2022 أبريل) (21 في) املؤرخ)

ا ورارات)ا تا 5ة:)

قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

املال) ا رأس) رفع) ا ذام) الجمع) قرر)

بمبلغ) درهم) (15.000.000 الحالي)

إلى) وصل) درهم) كي) (30.000.000

بخلق) قع ك) درهم) (45.000.000

موابل) حصة) (300.000 قإص ار)

عاون) ا 1اح 5.) درهم) لحصة) (100

ا نهائي) رأس) ا رفع) ا ذام) الجمع)

ا س5 ) ا شركاء:) باكتتاب) املال)

 150.000 بو5مة) ا  ون) ا ذلج) 1ر)

بو5مة) ا ذلج)سذاد) ا س5 5) ق) حصة)

ا شركاء) قام) ق) حصة.) (150.000

بو5مة) املكتتب،) ا رأسمال) بتحرير)

طريق) عن) درهم) (30.000.000

عوار) في) تتمثل) ع5ن5ة) تو ومات)

مك1ن)من)أرض)عارية)مورها)في)ا  ار)

مواطذة) ا شق) عين) عما ة) ا ب5ضاء)

 D امللك5ة) شهاد5) رقم) ا شق) عين)

14435/)مساحتها)6888)متر)مربع.

على) ونص) ا ذي) (:2 رقم) قرار)

ا نظام)األسا�سي) إعاد5)ص5غة) ماولي:)

املح قد5) املسؤق 5ة) عات)  لشركة)

األسا�سي) ا نظام) على) املصادقة) ق)

طرف) من) عرضه) تم) ا ذي) الج و ،)

املسير

قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)

على) ونص) ا ذي) (:7 ق) (6 رقم) بن )

الجمع) بناءا)على)ماسبق،)قرر) ماولي:)

من) (7 ق) (6 ا فصلين) تغ5ير) ا ذام)

ا وا 1ن)األسا�سي.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

 02 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15)2022)تحت)رقم)826292.

915I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

فانا كابيتال
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

رفع)رأسمال)ا شركة

CABINET SEDDIK & ASSOCIES
185)شارع)زرقط1ني)اقامة)

ا زرقط1ني)ا طابق)ا سادس)،)
20100،)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب

فا ا)كابيتال)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)131،)
شارع)أ فا،)إقامة)أزقر،)مكتب)

رقم)11)ب)-)20000)ا  ارا ب5ضاء)
املغرب.

رفع)رأسمال)ا شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.18504
شركة)مح قد5)املسؤق 5ة)
رأسما ها)100.000)درهم

املور)االجتماعي):)131،)شارع)أ فا،)
إقامة)أزقر،)مكتب)رقم)11)ب-)ا  ار)

ا ب5ضاء
رفع)رأسمال)ا شركة)ع5ن5ا)

الجمع) محضر) بموت�سى) (.I
شركة) ،) شركاء) ا ذادي) ا غير) ا ذام)
كابيتال) فا ا) (FANNA CAPITAL
ابريل) (26 بتاريخ) (،SARL ش.م.م)

2022)،)تم)اإلتفاق)على)ما)ولي):
ا تو مة) على) امل1افوة) (•
ا ذ5ن5ة)املتك1 ة)من)217.846)حصة)
من)رأس)مال)شركة)فاس5ة) 1جست5ك

 FASSIA LOGISTIQUE SARL
 FANNA كابيتال) فا ا) شركة)  صالح)
CAPITAL SARL)،املستف5 5)من)هذه)

ا تو مة.
بما) ا شركة) رأسمال) رفع) (•
إلى) درهم) نوله) (32.676.900 ق ره)
32.776.900)درهم)عن)طريق)تو مة)
كابيتال) فا ا) ا شركة) ع5ن5ة) فائ 5)

.FANNA CAPITAL SARL
ا وا 1ن) 7)من) ا بن ) تغ5ير) (•

األسا�سي) لشركة.
تم)اإلو اع)بكتابة)ا ضبط) (.I
باملحكمة)ا تجارية)با  ار)ا ب5ضاء)و1م)

31)ماي)2022)تحت)رقم)825880. 
تم)إو اع)ا تصريح)بتذ ول) (.II

ا سجل)ا تجاري)با  ار)ا ب5ضاء)و1م)
31)ماي)2022)تحت)رقم)18504.

بمثابة)اعالن
916I

SACO CONSEIL

SAHARA CALL CENTER
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

SACO CONSEIL
 LOT I-13 HOMMANE EL
 FATOUAKI APPARTEMENT N
 8 2EME ETAGE LAMHAMID EN
 FACE CAFE TAIBA MARRAKECH
،(40000،(MARRAKECH(MAROC
SAHARA CALL CENTER)شركة)
عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
عمار5) اإلجتماعي) مورها) قعن1ان)
رقم1  شوة) املسار) تجزئة) (461 رقم)

مراكش)-)40000)مراكش)املغرب
مسؤق 5ة) عات) شركة) تأسيس)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

126117
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (16
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

. SAHARA CALL CENTER
مركز) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

اتصاالت).
عمار5) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
رقم1  شوة) املسار) تجزئة) (461 رقم)

مراكش)-)40000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
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 STEPHAN BRUNO ا س5 )
 MARIE HUBERT DE LA
بو5مة) حصة) (SEIGLIERE : 1.000

100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
 STEPHAN BRUNO ا س5 )
 MARIE HUBERT DE LA
ز وة) (21 عن1ا ه)ا() (SEIGLIERE
مار 1ا)93160) 1ازي) 1)كرا  )فرنسا)

93160)سان)دق يس)فرنسا).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
 STEPHAN BRUNO ا س5 )
 MARIE HUBERT DE LA
ز وة) (21 عن1ا ه)ا() (SEIGLIERE
مار 1ا)93160) 1ازي) 1)كرا  )فرنسا)

93160)سان)دق يس)فرنسا)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) (03 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136458.
917I

FIGET SARL

DARCONECT
إعالن)متذ د)ا ورارات

FIGET SARL
 AV.DES FAR IMM HANIAA 1,3

 EME ETAGE APP N 9 TETOUAN
،(93000،(TETOUAN(MAROC

DARCONECT)»شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5«

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)شارع)
محم )الخراز)حي)شذا)رقم)3)تط1ان)

- 93000)تط1ان)املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.17345

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
املؤرخ)في)24)مارس)2022

تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)
قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
الى) ا رئي�سي) لشركة،) ا نشاط) تغير)

تح1يل)األم1ال
قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
شارع) (121 ب) فرع) لشركة) فتح)

الج1الن)تط1ان)
قرار)رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

تح5ين)ا وا 1ن)األسا�سي)
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ا غرض)من)ا شركة)ه1) نفسها)ق 5ابة)
عن)أطراف)ثا ثة)،)أشخاص)طب5ذ5ين)
أق)اعتباريين)،)س1اء)في)املغرب)أق)خارج)

ا بالد:)أساسا)تح1يل)األم1ال
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
أبريل) (15 بتاريخ) بتط1ان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1041.
918I

CAFIGEC

 AMEUBLEMENT MESK
ELLIL

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage(maarif،(20100،(casa

maroc
 AMEUBLEMENT MESK ELLIL
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)26)شارع)
مرس)ا سلطان)إقامة)رقم)3)ا طابق)
األقل)-)20100)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
545351

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (23
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.AMEUBLEMENT MESK ELLIL
غرض)ا شركة)بإوجاز):)مصمم.

)أعمال)أق)إنشاءات)مختلفة..
عن1ان)املور)االجتماعي):)26)شارع)
3)ا طابق) مرس)ا سلطان)إقامة)رقم)
األقل)-)20100)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

100.000,00)درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: عمر) ت5غزقين) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )ت5غزقين)عمر)عن1ا ه)ا()حي)
م1الي)عب )هللا)ز وة)191)رقم)33)عين)
ا شق)20100)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )ت5غزقين)عمر)عن1ا ه)ا()حي)
م1الي)عب )هللا)ز وة)191)رقم)33)عين)
ا شق)20100)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 03 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15)2022)تحت)رقم)826404.
919I

PROXY FINANCE

RIAD VILLA BERNA
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

PROXY FINANCE
زاقية)شارع)يذو1ب)املنص1ر)ق)شارع)

عالل)ا فا�سي)،)عمار5)رقم)24 
)فضاء)ا صف51()،)ا طابق)ا ثا ث)،)
مكتب)رقم)23)،)40000،)مراكش)

املغرب
RIAD VILLA BERNA)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)

63)درب)ا فران)حي)أزبزت)امل ونة)
مراكش)-)40000)مراكش)املغرب

املسؤق 5ة) عات) شركة) تأسيس)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
125865

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (18
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 RIAD (: اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها)

.VILLA BERNA
دار) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا ض5افة)أق)رياض))مشغل(.
 63 رقم) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
درب)ا فران)حي)أزبزت)امل ونة)مراكش)

- 40000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 M m e ا س5 5))
 BACHOFNER VERENA
 100 CLAUDIA : 500)حصة)بو5مة)

درهم) لحصة).
 Mr PLACHTZIK KAI ا س5 )
NORBERT : 500)حصة)بو5مة)100 

درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
 Mme BACHOFNER ا س5 5)
عن1ا ه)ا() (VERENA CLAUDIA
 BERN BE 40000 BERN BE

.ALLEMAND
 Mr PLACHTZIK KAI ا س5 )
 BOTSCHAFT()عن1ا ه)ا(NORBERT
 BERN 40000 BOTSCHAFT

.BERN ALLEMAND
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
كريم) ا 1اردي) ا غزاقي) ا س5 )
عمار5) (4 ا س1اني) حي) عن1ا ه)ا()
ا و1ات)املساع 5)رقم)طنجة)90000 

طنجة)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (27 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136178.

920I
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مكتب)لخرقب) لحسابات

STE BLAILA MONTAGE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

مكتب)لخرقب) لحسابات
حي)ا صفصاف)ا كردان)اقل5م)

تارقدا ت)،)83400،)ا كردان)املغرب
STE BLAILA MONTAGE)شركة)

عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)دقار)اوت)
ب1مصرف)جماعة)س5 ي)ب1م1�سى)

اقالد)تاومة)اقل5م)تارقدا ت)-)83350 
اقالد)تاومة)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
8783

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (25
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 STE (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.BLAILA MONTAGE
-ترك5ب) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا ب15ت)ا بالست5ك5ة)املغطا5)
-مواقل)في)االشغال)املختلفة).

عن1ان)املور)االجتماعي):)دقار)اوت)
ب1م1�سى) س5 ي) جماعة) ب1مصرف)
اقالد)تاومة)اقل5م)تارقدا ت)-)83350 

اقالد)تاومة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: محم ) ابل5لة) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() محم ) ابل5لة) ا س5 )

س5 ي) جماعة) ب1مصرف) اوت) دقار)
تارقدا ت) اقل5م) تاومة) اقالد) ب1م1�سى)

83350)اقالد)تاومة)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() محم ) ابل5لة) ا س5 )
س5 ي) جماعة) ب1مصرف) اوت) دقار)
تارقدا ت) اقل5م) تاومة) اقالد) ب1م1�سى)

83350)اقالد)تاومة)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
االبت ائ5ة)بتارقدا ت)بتاريخ)03)و1 15)

2022)تحت)رقم)240.
921I

شركة)جهاد)املحاسب

شركة)م.)ك.)م)كنستركس15ن)
ش.م.م)-)ش)ق

 Sté MKM CONSTRUCTION 
S.A.R.L AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

شركة)جهاد)املحاسب
ا رقم)02)عمار5) 5اس)شارع)احم )

ا ط5ب)بنه5مة)امل ونة)الج و 5)
أسفي)،)46000،)أسفي)املغرب
شركة)م.)ك.)م)كنستركس15ن)

 Sté MKM(ش.م.م)-)ش)ق
 CONSTRUCTION S.A.R.L AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)31 
طريق)رقامشة)أسفي)أسفي)46000 

أسفي)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
 12839

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (17
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
:)شركة) بمختصر)تسم5تها) اإلقتضاء)
-)ش) كنستركس15ن)ش.م.م) م) م.)ك.)
 Sté MKM CONSTRUCTION ق)

.S.A.R.L AU
خ مات) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

مختلفة
أعمال)ا بناء)قا تشي5 
شراء)قب5ع)م1اد)ا بناء

استيراد)ق)تص ور
استغالل)املحاجر

 31 رقم) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 46000 أسفي) أسفي) رقامشة) طريق)

أسفي)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
كريم) محم ) مذط1ف) ا س5 )
درهم) (100 بو5مة) حصة) (1.000  :

 لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
كريم) محم ) مذط1ف) ا س5 )
األطلس) عمار5) (12 رقم) عن1ا ه)ا()
 46000 شارع)محم )الخامس)أسفي)

أسفي)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
كريم) محم ) مذط1ف) ا س5 )
شارع) األطلس) عمار5) (12 عن1ا ه)ا()
محم )الخامس)أسفي)46000)أسفي)

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) (01 بتاريخ) بآسفي) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)-.
922I

SMOUNIAMINA

 SOCIETE RITAJ & RIDA
TRAV SARL.AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

SMOUNIAMINA
 IMMB 13 RUE MARMOUCHA

 ET(SEBTA(APPT(8(ATLAS(FES(،
30000،(FES(MAROC

 SOCIETE RITAJ & RIDA TRAV
SARL.AU)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)مكتب)
8)رقم)399)ا طابق)2)اقامة)جنة)

ا زيت1ن)1)بن)س1د5)فــاس)-)30000 
فاس)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
72679

في) مؤرخ) حر) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (11
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
 SOCIETE RITAJ & RIDA TRAV

.SARL.AU
اعمال) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

متن1عة) لبناء
ص5ا ة)قاصالح)املباني

ب5ع)ق)شراء)م1اد)ا بناء.
مكتب) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
جنة) اقامة) (2 ا طابق) (399 رقم) (8
 30000 (- فــاس) بن)س1د5) (1 ا زيت1ن)

فاس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

100.000,00)درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 5)سذ5 5)با ذ5اش):)1.000 

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
با ذ5اش) سذ5 5) ا س5 5)
غالن) االخضر) ق وة) (11 عن1ا ه)ا()
شارع)الحسن)2)ا طابق)3)م)ج)فــاس)

30000)فــاس)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (
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قم1اطن)مسيري)ا شركة:
با ذ5اش) سذ5 5) ا س5 5)
غالن) االخضر) ق وة) (11 عن1ا ه)ا()
شارع)الحسن)2)ا طابق)3)م)ج)فــاس)

30000)فاس)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)25)ماي)2022 

تحت)رقم)2727/2022.
923I

SMOUNIAMINA

 SOCIETE LADIES OUTFITS
SARL-AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

SMOUNIAMINA
 IMMB 13 RUE MARMOUCHA
 ET(SEBTA(APPT(8(ATLAS(FES(،

30000،(FES(MAROC
 SOCIETE LADIES OUTFITS

SARL-AU)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)35)تجزئة)
بالد)ا تازي)محل)4)اقامة)ق 5 )ملذب)
الخ5ل)فاس)-)30000)فاس)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
72763

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (25
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
 SOCIETE LADIES OUTFITS

.SARL-AU
ب5ع) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

املالبس)الجاهز5
االستراد)ق)ا تص وــر

اشغال)متن1عــة)ق)مـختلفة.

عن1ان)املور)االجتماعي):)35)تجزئة)
بالد)ا تازي)محل)4)اقامة)ق 5 )ملذب)

الخ5ل)فاس)-)30000)فاس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

100.000,00)درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: ق1بع) خـ وجـة) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() ق1بع) خـ وجـة) ا س5 5)
ا شوة) (2 الجم5ل) ا هـ1اء) تجزئة) (24
فــاس) (30000 فاس) 1ا  كارات)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() ق1بع) خـ وجـة) ا س5 5)
ا شوة) (2 الجم5ل) ا هـ1اء) تجزئة) (24
فــاس) (30000 فاس) 1ا  كارات)

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) (02 بتاريخ) بفاس) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)2882/2022.
924I

CABINET KOLINZ CONSEILS SARL

MIGAS AUTO
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

 CABINET KOLINZ CONSEILS
SARL

 RUE ABOUDARDAE
 RESIDENCE BOUCHRA 1

 ETAGE(N°21(،(90000،(TANGER
MAROC

MIGAS AUTO)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)
ا رياض)ا برا ص)ز وة)مح )الحبيب)

رقم)24 - 90000)طنجة)املغرب.
تف1يت)حصص

ا تجاري) ا سجل) في) ا تو55 ) رقم)
.66121

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2021 شتنبر) (15 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
محم ) ()5( ا س5 ) تف1يت)
من) اجتماع5ة) حصة) (50 ا سحباني)
()5( ا س5 ) حصة) فائ 5) (50 أصل)

عزيز)ب1در5)بتاريخ)02)دجنبر)2021.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
مارس) (09 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)251757.
925I

kamil(affaires(consulting(group(sarl(au

 L›ESPACE PRIVE DE
REUSSITE

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
تأسيس)شركة

 kamil(affaires(consulting(group
sarl au

 jnanat 3 operation erac n°19
 1er(etage(ainitti(marrakech(،

40000،(marrakech(maroc
 L›ESPACE PRIVE DE REUSSITE

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شوة)
رقم)10عمار5)30)مبنى)ا)ا طابق)

ا ثا ث)حي)عب )ا كريم)الخطابي)كليز)
مراكش)-)40000)مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

124877
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 مارس) (15
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.L’ESPACE PRIVE DE REUSSITE
انشطة) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا  عم)امل ر�سي.
عن1ان)املور)االجتماعي):)شوة)رقم)
ا ثا ث) ا طابق) ا) مبنى) (30 10عمار5)
حي)عب )ا كريم)الخطابي)كليز)مراكش)

- 40000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
حصة) (250 (: زيز5) ا س5 5)  ى)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
حصة) (250 (: فن5 ) و1نس) ا س5 )

بو5مة)100)درهم) لحصة).
ا س5 )محم )ابرع1ز):)250)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
ا س5 )عب )ا كبير)بنمسذ1د):)250 

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() زيز5) ا س5 5)  ى)
املسير5)1)د)رقم)421)مراكش)40000 

مراكش)املغرب.
 05 عن1ا ه)ا() فن5 ) و1نس) ا س5 )
محم )ا ت1تني)حي)و1سف)بن)تاشفين)

مراكش)40000)مراكش)املغرب.
عن1ا ه)ا() ابرع1ز) محم ) ا س5 )
ا سمار5) (18 رقم) باني) جبل) ز وة)

40000)مراكش)املغرب.
بنمسذ1د) ا كبير) عب ) ا س5 )
ا 1ح 5) ز وة) ا رط5م) حي) عن1ا ه)ا()

اقالد)تاومة)40000)مراكش)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() زيز5) ا س5 5)  ى)
املسير5)1)د)رقم)421)مراكش)40000 

مراكش)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
أبريل) (22 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)135084.
926I

JIYAR JAOUAD

BKD-AGRICOLE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE
 HAY(DAKHLA(BERKANE(،
63300،(BERKANE(MAROC
BKD-AGRICOLE)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
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قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شوة)رقم)
3)ا طابق)ا ثاني)مبنى)مضران)شارع)

محم الخامس)بركان)-)63300 
بركان)املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
8515

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (28
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
BKD- (: اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها)

.AGRICOLE
استغالل) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

األرا�سي)ا زراع5ة)
ترب5ة)الح15ا ات)األ 5فة.

عن1ان)املور)االجتماعي):)شوة)رقم)
شارع) مضران) مبنى) ا ثاني) ا طابق) (3
محم الخامس)بركان)-)63300)بركان)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

100.000,00)درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )با واو )أحم ):)500)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
 500 (: ا بكاي) با واو ) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() أحم ) با واو ) ا س5 )
بركان) (63303 م اغ) املساع 5) دقار)

املغرب.
عن1ا ه)ا() ا بكاي) با واو ) ا س5 )
بركان) (63303 م اغ) املساع 5) دقار)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() با وائ ) احم ) ا س5 )
بركان) (63303 مذاغ) املساع 5) دقار)

املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) ببركان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)292/2022.
927I

JIYAR JAOUAD

BENYAKHLEF AGRICOLE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE
 HAY(DAKHLA(BERKANE(،
63300،(BERKANE(MAROC

BENYAKHLEF AGRICOLE)شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شوة)رقم)
3)ا طابق)ا ثاني)مبنى)مضران)شارع)

محم )الخامس)بيركان)-)63300 
بركان)املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
8513

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (28
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.BENYAKHLEF AGRICOLE
استغالل) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

األرا�سي)ا زراع5ة)
ترب5ة)الح15ا ات)األ 5فة.

عن1ان)املور)االجتماعي):)شوة)رقم)
شارع) مضران) مبنى) ا ثاني) ا طابق) (3
 63300 (- بيركان) الخامس) محم )

بركان)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

100.000,00)درهم،)موسم)كا تالي:
 500 (: الحسن) بن5خلف) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

ا س5 5)زرقال)جم5لة):)500)حصة)
بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

ا س5 )بن5خلف)الحسن)عن1ا ه)ا()
 63600 ا سذ5 وة) ا شراربة) حي)

ا سذ5 وة)املغرب.
عن1ا ه)ا() جم5لة) زرقال) ا س5 5)
بركان) (63303 م اغ) املساع 5) دقار)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )بن5خلف)الحسن)عن1ا ه)ا()
 63600 ا سذ5 وة) ا شراربة) حي)

ا سذ5 وة)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) ببركان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)291.
928I

CABINET KOLINZ CONSEILS SARL

AUGFIELD TECHNOLOGIES
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

 CABINET KOLINZ CONSEILS
SARL

 RUE ABOUDARDAE
 RESIDENCE BOUCHRA 1

 ETAGE(N°21(،(90000،(TANGER
MAROC

 AUGFIELD TECHNOLOGIES
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ساحة)
االمم)ز وة)ابي)ا  رداء)اقامة)بشرى)
ا طابق)1)مكتب)21 - 90000)طنجة)

املغرب.
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.89571
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
2022)تم)تح1يل) 25)فبراور) املؤرخ)في)
من) الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)
ا  رداء) ابي) ز وة) االمم) »ساحة)
 -  21 مكتب) (1 ا طابق) بشرى) اقامة)
شارع) (« إلى) املغرب«) طنجة) (90000
م1الي)اسماع5ل)31)مركب)ا سالم)1 

ا ذمار5)3)ا طابق)3)رقم)48 - 90000 

طنجة)املغرب«.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (13 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)4171.

929I

م1ثق

SRF DEV
إعالن)متذ د)ا ورارات

م1ثق

ب1سك1ر5)،)24200،)ب1سك1ر5)

املغرب

SRF DEV)»شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 «

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)12)شارع)

صبري)ب1جمذة)طابق)االقل)رقم)6 

y.elhaou@gmail.(-(ا  ار)ا ب5ضاء

com)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)-.

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

اتخاع) تم) (2021 31)غشت) في) املؤرخ)

ا ورارات)ا تا 5ة:)

قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

 ECOLE من) ا شركة) تسم5ة) تغ5ير)

إلى) (GEORGE WILHELM PRIVEEII

 SRF DEV

قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

مؤسسة) من) ا شركة) غرض) تغ5ير)

اإلنذاش) إلى) الخص1�سي) ا تذل5م)
ا ذواري

على) ونص) ا ذي) (:3 رقم) قرار)

األسا�سي) ا نظآم) تح5ين) تأك5 ) ماولي:)

 لشركة

قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)

بن )رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

SRF DEV(1أصبح)إسم)شركة)ه

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

 06 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

شتنبر)2021)تحت)رقم)791761.

930I
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omed consulting sarl

MARTIL NORD TRAVAUX
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

omed consulting sarl
 av mohamed daoud 5 eme 340
etage(،(93040،(tetouan(maroc

MARTIL NORD TRAVAUX)شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5)في)ط1ر)

ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)ا  وز5)

شارع)صنهاجة)مرت5ل)-)93150 
تط1ان)املغرب.

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.25341
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تورر) (2021 أكت1بر) (04 في) املؤرخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) حل)شركة)
مبلغ) (MARTIL NORD TRAVAUX
قعن1ان) درهم) (100.000 رأسما ها)
شارع) ا  وز5) حي) اإلجتماعي) مورها)
تط1ان) (93150 (- مرت5ل) صنهاجة)

املغرب) ت5جة)ل):)افالس.
ق)ح د)مور)ا تصف5ة)ب)حي)ا  وز5)
 93150 (- مرت5ل) صنهاجة) شارع)

تط1ان)املغرب.)
ق)عين:

ق) ا ش1دري) و1سف) ا س5 )5()
رقم) امللكي) الجيش) شارع) عن1ا ه)ا()
ا شوة) (1 طابق) امله ي) اقامة) (550
رقم)4)تط1ان)93000)تط1ان)املغرب)

كمصفي))5() لشركة.
ق) ا وطبي) و1سف) ا س5 )5()
قصر) ج) ا سراومة) دقار) عن1ا ه)ا()
ابجيرق)س5 ي)سالمة)ا وصر)ا كبير)
()5( كمصفي) املغرب) تط1ان) (93000

 لشركة.
قعن )اإلقتضاء)الح قد)املفرقضة)
محل) املخ1 ة) هم) ا صالح5ات) على)
ق) ا ذو1د) تبل5غ) محل) ق) املخابر5)

ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)-
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
أكت1بر) (28 بتاريخ) بتط1ان) االبت ائ5ة)

2021)تحت)رقم)4513.
931I

omed consulting sarl

FLASH EXPORT IMPORT
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 

حل)شركة

omed consulting sarl

 av mohamed daoud 5 eme 340

etage(،(93040،(tetouan(maroc

FLASH EXPORT IMPORT)شركة)

عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 )في)ط1ر)ا تصف5ة(

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)

علي)شذر5)ز وة)4)رقم)8)عين)مل1ل)

تط1ان).)-)93000)تط1ان)املغرب.

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.20023

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)

حل) تورر) (2022 مارس) (24 في) املؤرخ)

عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)

 FLASH EXPORT ا 1ح5 ) ا شريك)

 90.000 رأسما ها) مبلغ) (IMPORT

درهم)قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)
مل1ل) عين) (8 رقم) (4 ز وة) علي)شذر5)

املغرب) تط1ان) (93000 (- (. تط1ان)

 ت5جة)ل):)افالس.

ق)ح د)مور)ا تصف5ة)ب)شارع)علي)

شذر5)ز وة)4)رقم)8)عين)مل1ل)تط1ان)

. - 93000)تط1ان)املغرب).)

ق)عين:

ق) ع ولة) اسماع5ل) ا س5 )5()

 4 ز وة) يذتى) علي) شارع) عن1ا ه)ا()

رقم)8)تط1ان)93000)تط1ان)املغرب)

كمصفي))5() لشركة.

قعن )اإلقتضاء)الح قد)املفرقضة)

محل) املخ1 ة) هم) ا صالح5ات) على)

ق) ا ذو1د) تبل5غ) محل) ق) املخابر5)

ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)-

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

أبريل) (05 بتاريخ) بتط1ان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1086.

932I

STE FIDUCONFIANCE

FEZ MEXI FOOD
إعالن)متذ د)ا ورارات

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9,(Bd(Med(V,(V.N,(Fès(،(30000،

FES MAROC
FEZ MEXI FOOD)»شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5«
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)18)تجزئة)
سبرق 1ر)شارع)ابن)الخط5ب)محل)
رقم)1)فاس)-)30000)فاس)املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.49499
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
اتخاع) تم) (2022 أبريل) (26 في) املؤرخ)

ا ورارات)ا تا 5ة:)
قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

تف1يت)الحصص)
قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
بريس1ل) ا س5 ) تخلي) على) امل1افوة)
اجتماع5ة) حصة) (500 على) و1سف)
ق) ت) ب) جبير) زري1ج) ا س5 )  فائ 5)
ا تخلي) عو ) بموت�سى) (CD481704
بتاريخ)26/04/2022)قاملسجل)بفاس)
ع د) 30/04/2022) حت) بتاريخ)

RE 18764
قرار)رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
امل1افوة)على)استوا ة)ا س5 )بريس1ل)
قتسلبمه) ا تس5ير) مهمة) من) و1سف)

اإلبراء
قرار)رقم)4:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
مسيرثاني) جبير) زري1ج) ا س5 ) تذ5ين)

 لشركة)
قرار)رقم)5:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
االسا�سي) ا وا 1ن) ص5اغة) اعاد5)

 لشركة)
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
على) ونص) ا ذي) ق7:) (6 رقم) بن )
ا س5 ) تخلي) على) امل1افوة) ماولي:)
حصة) (500 على) و1سف) بريس1ل)
زري1ج) ا س5 ) اجتماع5ة) فائ 5)
CD481704)بموت�سى) ق) جبير)ب)ت)
 26/04/2022 بتاريخ) ا تخلي) عو )

قاملسجل)بفاس)بتاريخ)30/04/2022 
RE 18764(حت)ع د 

على) ونص) ا ذي) (:16 رقم) بن )
جبير) زري1ج) ا س5 ) تذ5ين) ماولي:)

مسيرثاني) لشركة)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)04)ماي)2022 

تحت)رقم)2046.
933I

COFANAD SARL

»شركة لوكاترانس لوكيلي»
إعالن)متذ د)ا ورارات

COFANAD SARL
 AV(IBN(SINA(،(62000، 39

NADOR MAROC
»شركة) 1كاترانس) 1ك5لي«)»شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5«
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)سل1ان)

ا حي)ا صناعي)اقل5م)ا ناظ1ر)
ا ناظ1ر)62000)ا ناظ1ر)املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.19013
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
اتخاع) تم) (2022 أبريل) (26 في) املؤرخ)

ا ورارات)ا تا 5ة:)
قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ق) االجتماعي) لشركة) ا نشاط) تغ5ير)
- ول) (. ا تا 5ة) ع ك)بحذف)االنشطة)
قطع) -االستيراد-ا تص ور) (. ا سلع)
ا غ5ار)ق)ا عجالت).-ا نول)ق)املرافذة.)ق)
بذ ك)وك1ن)ا فصل)ا ثا ث)من)قا 1ن)
ا شركة) م1ض1ع) تغير) ق ) ا شركة)
(: على)ا شكل)ا تالي:)م1ض1ع)ا شركة)
-كراء)ا س5ارات)ب قن)سائق.)قبصفة)
ق) ا تجارية) ا ذمل5ات) كل) اجما 5ة)
ا صناع5ة)ق)ا ذوارية)ق)غير)ا ذوارية)
ق) مباشر5) عالقة) ا تى) ها) املا 5ة) ق)
ا شركة)قص ) بم1ض1ع) مباشر5) غير)

تط1يرها.
قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
من) االجتماعي) لشركة.) املور) تح1يل)
ا حي)ا صناعي)سل1ان)اقل5م)ا ناظ1ر)
حي) (45 بوذة) ا ص1في) تجزئة) الى)

تاقيمة)ا ناظ1ر
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قرار)رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ق) ا  اخلي) لشركة) ا وا 1ن) مالئمة)

اعاد5)ص5اغته)
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ا س5ارات) -كراء) (: ا شركة) م1ض1ع)
كل) اجما 5ة) قبصفة) سائق.) ب قن)
ق) ا صناع5ة) ق) ا تجارية) ا ذمل5ات)
ا ذوارية)ق)غير)ا ذوارية)ق)املا 5ة)ا تى)
مباشر5) غير) ق) مباشر5) عالقة)  ها)

بم1ض1ع)ا شركة)قص )تط1يرها.
بن )رقم)4:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
تجزئة) ا ناظ1ر) (: االجتماعي) املور)
ا ص1في)ا بوذة)45)حي)ت1يمة)قيمكن)
الي) االجتماعي) لشركة) املور) تح1يل)
ع ك) ق) امل ونة) داخل) اخر) مكان) اي)
مكان) اي) الى) ق) اداري) الدار5) بورار)
داخل)املغرب)بورار)جماعي)استثنائي)

 لشركاء
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (10 بتاريخ) با ناض1ر) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)704.
934I

STE SUD EST GESTION SARL

STE ALTARISS BUREAU
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

STE SUD EST GESTION SARL
رقم)06)ا ذمار5)99)شارع)م1الي)

علي)ا شريف)،)52000،)ا رش5 وة)
املغرب

STE ALTARISS BUREAU)شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)02 
ا ز وة)01)شارع)ا  اخلة)ا طابق)
ا ثاني)-)52000)ا رش5 وة)املغرب).

تف1يت)حصص
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.2011/8697
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2022 ماي) (16 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
تف1يت)ا س5 ))5()ب يذة)ا  ري1ش)
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (2.700

()5( ا س5 ) حصة) فائ 5) (4.000

ماي) (16 بتاريخ) ب1طهرى) ابراه5م)

.2022

تف1يت)ا س5 ))5()ب يذة)ا  ري1ش)

أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (1.300

4.000)حصة) فائ 5)ا س5 ))5()م1 زا)

م1رق)بتاريخ)16)ماي)2022.

ب1داش) ادريس) ()5( ا س5 ) تف1يت)

أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (1.400

6.000)حصة) فائ 5)ا س5 ))5()م1 زا)

م1رق)بتاريخ)16)ماي)2022.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (

26)ماي) بتاريخ) با رش5 وة) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)319/2022.

935I

PING MEDAZIZ(بينك)م5 ازيز(

SMART MOTION LOGISTIC
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

PING MEDAZIZ(بينك)م5 ازيز

حي)ا ال)مل)35)عمار5)ا)مل)3ب)4س)

طنجة)املغرب،)90000،)طنجة)

املغرب

 SMART MOTION LOGISTIC

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)االمل)

35)اقامة)امل)3)ب)35)رقم)4)س)

طنجة)90000)طنجة)املغرب.

تف1يت)حصص
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.118669

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)

تمت) (2022 فبراور) (14 في) املؤرخ)

املصادقة)على):

اك وم) هجر5) ()5( ا س5 ) تف1يت)

أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (1.000

()5( ا س5 ) حصة) فائ 5) (1.000

فبراور) (14 بتاريخ) ا ذا مي) محم )

.2022

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (

فبراور) (25 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)1844.

936I

STE SUD EST GESTION SARL

STE ATLARISS BUREAU
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تغ5ير)نشاط)ا شركة

STE SUD EST GESTION SARL
رقم)06)ا ذمار5)99)شارع)م1الي)

علي)ا شريف)،)52000،)ا رش5 وة)
املغرب

STE ATLARISS BUREAU)شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)االجتماعي)رقم)02 
ا ز وة)01)شارع)ا  اخلة)ا طابق)
ا ثاني)-)52000)ا رش5 وة)املغرب.

تغ5ير)نشاط)ا شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.2011/8697
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تغ5ير) تم) (2022 ماي) (16 في) املؤرخ)
عواري- »منذش) من) ا شركة) نشاط)
مختلفة.«) -أشغال) استيرادقتص ور)
إلى)»-منذش)عواري)-أشغال)مختلفة)

-ا 1ساطة.«.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
26)ماي) بتاريخ) با رش5 وة) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)319/2022.
937I

MANAGEX

T-O-C IMMO
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

MANAGEX
رقم)35)ز وة)ا شه اء)حي)الحسني)

بركان)،)60300،)بركان)املغرب
T-O-C IMMO)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)24 

شارع)ب1ملان)تجزئة)مل1ية)-)63300 
املغرب)بركان)

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
8517

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (19
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:

عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)

 T-O-C(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

. IMMO

غرض)ا شركة)بإوجاز):)ا تجزئة)ق)

االتجار)با وطع)االرض5ة).

 24 رقم) (: االجتماعي) املور) عن1ان)

 63300 (- مل1ية) تجزئة) ب1ملان) شارع)

املغرب)بركان).

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

 340 (: طارق) االحمادي) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

ا س5 )ا  ري�سي)عمر):)330)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).

 330 (: شك5ب) زري1حي) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

ا س5 )االحمادي)طارق)عن1ا ه)ا()
ا ل5م1ن) حي) ز وة) ن ن) (22 رقم)

63300)بركان)املغرب).

عن1ا ه)ا() عمر) ا  ري�سي) ا س5 )

رقم)19)ز وة)ا نجاح)تجزئة)ا فتح)حي)

ا سالم)63300)بركان)املغرب).

عن1ا ه)ا() شك5ب) زري1حي) ا س5 )

املج ) حي) املسج ) ز وة) (372 رقم)

63300)بركان)املغرب).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

عن1ا ه)ا() محم ) ا  ري�سي) ا س5 )

ا سالم) حي) ا فتح) تجزئة) (19 رقم)

63300)بركان)املغرب)

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (30 بتاريخ) ببركان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)293.

938I
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SOCIETE FICOMAN

HS DIACTIVITES
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

SOCIETE FICOMAN

 RUE SAFI REIDANCE AIDA

 APPT 7 2 ET E ETAGE( VN(

 meknes،(50000،(Meknes

MAROC

HS DIACTIVITES)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5

)في)ط1ر)ا تصف5ة(

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)عمار5)س1 

متجر)رقم)22)املنص1ر)5 - 50000 

مكناس)املغرب.

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.48939

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)

حل) تورر) (2022 أبريل) (18 في) املؤرخ)

املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)

رأسما ها) مبلغ) (HS DIACTIVITES

مورها) قعن1ان) درهم) (100.000

 22 اإلجتماعي)عمار5)س1)متجر)رقم)

املغرب) - 50000)مكناس)  5 املنص1ر)

 ت5جة)ل):)جائحة)كرق ا.

عمار5) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)

 -  5 املنص1ر) (22 رقم) متجر) س1)

50000)مكناس)املغرب.)

ق)عين:

ق) ا ذساقي) سل5مان) ا س5 )5()

عن1ا ه)ا()دقار)قالد)عي�سى)عين)ا زهر5)

كمصفي) املغرب) ا  ري1ش) (62102

)5() لشركة.

قعن )اإلقتضاء)الح قد)املفرقضة)

محل) املخ1 ة) هم) ا صالح5ات) على)

ا ذو1د) تبل5غ) محل) ق) املخابر5)

قا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)-

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (26 بتاريخ) بمكناس) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)208.

939I

SOMIGEC

STÉ AUTOCAR HAT
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

SOMIGEC
 Bd Allal El Fassi, Immeuble 1 N°

7،(35000،(Taza(Maroc
Sté Autocar Hat)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)ا نهضة)
1،)قادي)أمل5ل)-)35000)قادي)أمل5ل)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
6539

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (11
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 Sté (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.Autocar Hat
كراء) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا س5ارات)ب قن)سائق.
حي) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 35000 (- أمل5ل) قادي) (،1 ا نهضة)

قادي)أمل5ل)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 500.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
اإلاله) عب ) الحطحاط) ا س5 )
درهم) (100 بو5مة) حصة) (5.000  :

 لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
اإلاله) عب ) الحطحاط) ا س5 )
عن1ا ه)ا()قادي)أمل5ل)املركز)35000 

قادي)أمل5ل)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (
قم1اطن)مسيري)ا شركة:

عن1ا ه)ا() محم ) داقد) بن) ا س5 )
 35000 (،1 الجماع5ة) ا تجزئة) حي)

قادي)أمل5ل)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
االبت ائ5ة)بتاز5)بتاريخ)27)ماي)2022 

تحت)رقم)228.
940I

إئتما 5ة)ا 1فاء

ALF BNI KHLOUG
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

إئتما 5ة)ا 1فاء
شارع)عالل)ا فا�سي)ا رقم)79 

سطات)،)26000،)سطات)املغرب
ALF BNI KHLOUG)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)دقار)

 يس1فة)بني)خل1ك)-)26250)ا برقج)
املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
7039

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (29
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 ALF (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.BNI KHLOUG
-1ب5ع) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
املركبة) ذلف) قامل1اد) األعالف)

الح15ا ات)با توس5ط.
دقار) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ا برقج) (26250 (- خل1ك) بني)  يس1فة)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

 1.000 (: صالح) ا شرقاقي) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

ا س5 )ا شرقاقي)صالح)عن1ا ه)ا()

ا برقج) خل1ق) بني) دقار) يس1فة)

سطات)26250)ا برقج)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

ا س5 )ا شرقاقي)صالح)عن1ا ه)ا()

ا برقج) خل1ق) بني) دقار) يس1فة)

سطات)26250)ا برقج)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (16 بتاريخ) بسطات) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)145/2022.

941I

ZAKARI-IMMO

ZAKARI-IMMO
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تف1يت)حصص

ZAKARI-IMMO

 CASABLANCA(،(20200،

CASABLANCA MAROC

ZAKARI-IMMO)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)3)ز وة)

كلف1ن)شارع)عب )امل1من)مذاريف)-)

20200)ا ب5ضاء)املغرب.

تف1يت)حصص
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.184503

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)

تمت) (2022 أبريل) (11 في) املؤرخ)

املصادقة)على):

املناني) و1نس) ()5( ا س5 ) تف1يت)

أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (8.880

8.880)حصة) فائ 5)ا س5 ))5()سذ )

ا برش)بتاريخ)11)أبريل)2022.
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باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 27 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

أبريل)2022)تحت)رقم)822627.
942I

ELYX CONSULTING

ALHIF 5
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
رفع)رأسمال)ا شركة

ELYX CONSULTING
 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt
 n°32-Etage(n°10(،(20000،

CASABLANCA MAROC
ALHIF 5)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)16)شارع)
علي)عب )ا رزاق)-)20000)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب.
رفع)رأسمال)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.202057

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تم) (2022 أبريل) (20 في) املؤرخ)
بمبلغ) ا شركة) رأسمال) رفع)
أي) درهم«) (20.666.000« ق ره)
إلى) درهم«) (15.300.000« من)
طريق) عن) درهم«) (35.966.000«
ا شركة) دو1ن) مع) مواصة) إجراء) (:

املح د5)املو ار)ق)املستحوة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 18 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)824442.
943I

SOUHAL CONSULTING

BLAD LKHAYRATE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT(14(GUELIZ،(40000،
MARRAKECH MAROC

BLAD LKHAYRATE)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)
 بنان)رقم)34)مكتب)1)كليز)مراكش)

مراكش)40000)مراكش)املغرب.
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.78103
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
املؤرخ)في)01)أكت1بر)2021)تم)تح1يل)
من) الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)
كليز) (1 مكتب) (34 رقم) »شارع) بنان)
مراكش) (40000 مراكش) مراكش)
املغرب«)إلى)»مكتب)رقم)1)تجزئة)بالد)
مراكش) املحام5 ) سنة) عين) الخيرات)

مراكش)40000)مراكش)املغرب«.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (27 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136198.

944I

SOUHAL CONSULTING

 STE HOMES CAPITAL
INVEST

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

إضافة)تسم5ة)تجارية)أق)شذار)

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT(14(GUELIZ،(40000،
MARRAKECH MAROC

 STE HOMES CAPITAL INVEST
»شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 «
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)اقامة)
انس)ميزا ين)املخزن)رقم)4)شارع)
م1الي)عب )هللا)مراكش)40000 

مراكش)املغرب.
»إضافة)تسم5ة)تجارية)أق)شذار«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.62309
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
املؤرخ)في)09)ماي)2022)تورر)إضافة)

شذار)تجاري) لشركة)قه1:
PEARL GARDEN

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (27 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136195.
945I

QUALICIA CONSULTING

NEVO TRANS SARL AU
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

QUALICIA CONSULTING
اقامة)أمين)ا طابق)ا تاني)رقم)14 
ز وة)طرفاوة،)م1الي)علي)ا شريف)

امل ونة)الج و 5)مكناس.)،)50000،)
مكناس)املغرب

NEVO TRANS SARL AU)شركة)
عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)
محم )داققد)ز وة)سيناء)رقم)1 
ا طابق)رقم)1)تط1ان)-)93000 

مكناس)املغرب.
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.544559
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
2022)تم)تح1يل) 24)فبراور) املؤرخ)في)
من) الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)
»شارع)محم )داققد)ز وة)سيناء)رقم)
 93000 (- تط1ان) (1 رقم) ا طابق) (1
مكناس)املغرب«)إلى)»زاقية)شارع)عمر)
بن) ذس)ق)شارع)املح5ط)عمار5)دال)
(- ا  ارا ب5ضاء) (17 رقم) (1 ا طابق)

20000)ا  ارا ب5ضاء)املغرب«.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 27 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)18286.
946I

FINANCIAL CONSULTING GROUP SARL

MAROSTAR PATISS
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

 FINANCIAL CONSULTING
GROUP SARL

 Rue(de(Nador(n°(37(،(28800،
Mohammedia Maroc

MAROSTAR PATISS)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)اقامة)

الحم )شارع)محم )الخامس)شوة)
رقم)1)ا طابق)األقل)املحم وة)-)

20800)املحم وة)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
30643

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (25
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.MAROSTAR PATISS
غرض) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
ا شركة)س1اء)في)املغرب)أق)في)الخارج:
جم5ع) قاستيراد) قب5ع) شراء) (-
املنتجات)أق)امل1اد)الخام)املستخ مة)
ق) املعجنات) منتجات) صناعة) في)

الحل1يات.
جم5ع) قاستيراد) قب5ع) شراء) (-
قا كبير5) ا صغير5) قاألقاني) املذ ات)
ق) املعجنات) قمحالت) املخابز)  تجهيز)

الحل1يات.
تجارية) عالمة) أي) قتمث5ل) ت1زيع) (-

تتذلق)بامل1ض1ع)أعاله)،
املخابز) مجال) في) ا ت ريب) (-

قاملعجنات)قالحل1يات.
املذامالت) جم5ع) (، أعم) قبشكل)
املا 5ة) قاألقراق) قا صناع5ة) ا تجارية)
قا ذوارية)،)املرتبطة)بشكل)مباشر)أق)
أعاله) املذك1ر5) باألش5اء) مباشر) غير)
تحو5وها) تذزز) أن) املحتمل) من) أق)
قتط1يرها)،)قكذ ك)جم5ع)املشاركات)
املباشر5)،)بأي)شكل)من)األشكال)،)في)
ا شركات)ا تي)تسعى)إلى)غرض)مماثل.



10721 الجريدة الرسميةع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) 

اقامة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
شوة) الخامس) محم ) شارع) الحم )
(- املحم وة) األقل) ا طابق) (1 رقم)

20800)املحم وة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 300.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 3.000 (: بركاقي) محم ) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() بركاقي) محم ) ا س5 )
 1 ابن)مرحل)رقم) اقامة)دمنات)ز وة)

املحم وة)20800)املحم وة)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() بركاقي) محم ) ا س5 )
 1 ابن)مرحل)رقم) اقامة)دمنات)ز وة)

املحم وة)20800)املحم وة)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) باملحم وة) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)991.
947I

FISCALITY CONSULTING CENTER

DIGITECHIUM
إعالن)متذ د)ا ورارات

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38 3EME

 ETAGE APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH،(40000،

MARRAKECH maroc
DIGITECHIUM)»شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5«
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)عوارات)
متاجر)256)شارع)م1الي)عب )هللا)
عمار5)ط5بة)أ)شوة)رقم)10)ا طابق)

ا رابع)-)40000)مراكش)املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.105837

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
اتخاع) تم) (2022 ماي) (04 في) املؤرخ)

ا ورارات)ا تا 5ة:)

ا ذي)ونص)على) (: قرار)رقم)االقل)

تورر) (: ا رئي�سي) املكتب) ماولي:) ول)

املكتب) تنول) أن) ا ذامة) الجمذ5ة)

املسجل) لشركة)من)ا ذن1ان)ا و وم)

ا كائن)في:)عوارات)متاجر)256)شارع)

شوة) أ) ط5بة) عمار5) هللا) عب ) م1الي)
املنطوة) الى) ا رابع) ا طابق) (10 رقم)
ا صناع5ة)س5 ي)غا م)رقم)158)أقل)

ا طابق)األقل)مكتب)رقم)15)مراكش.

ونص) ا ذي) ا ثاني:) رقم) قرار)

تورر) (: ا نشاط) إضافة) ماولي:) على)

إلى) تض5ف) أن) ا ذامة) الجمذ5ة)

األنشطة) املؤس�سي) لشركة) ا غرض)

تكن1 1ج5ا) (- األح اث) (- ا تا 5ة:)

االتصال) (- قا شبكات) املذل1مات)

قا  عاوة)-)ا تجار5)اإل كترق 5ة)-)

تصم5م) (- ت ريب) (- قتص ور) استيراد)

أجهز5) قب5ع) شراء) (- األبذاد) ثالثي)

ا كمب15تر.

قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)

:)ا ذي)ونص)على) بن )رقم)ا تا ث)

ماولي:)ا غرض)من)ا شركة)ه1:

(• رقم5ة.) اتصاالت) قكا ة) (• (

املذل1مات) تكن1 1ج5ا) (• األح اث)

(• قاإلعالن) االتصال) (• قا شبكات)

ا تجار5)اإل كترق 5ة)•)

تصم5م) (• ت ريب) (• قتص ور) استيراد)

أجهز5) قب5ع) شراء) (• األبذاد) ثالثي)

ا كمب15تر

على) ونص) ا ذي) (: ا رابع) رقم) بن )

ماولي:)ووع)املكتب)املسجل)في)ا ذن1ان)

س5 ي) ا صناع5ة) املنطوة) ا تالي:)
األقل) ا طابق) أقل) (158 رقم) غا م)

مكتب)رقم)15)،)مراكش.)وج1ز) ولها)

إلى)أي)مكان)آخر)بم1جب)قرار)جماعي)

باألغلب5ة) اتخاعه) وتم) املساهمين) من)

املطل1بة)إلجراء)ا تذ والت)ا وا 1 5ة.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (27 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136194.

948I

JIYAR JAOUAD

BALI MEHDI AGRO
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE
 HAY(DAKHLA(BERKANE(،
63300،(BERKANE(MAROC

BALI MEHDI AGRO)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)217 
تجزئة)ا ل5م1ن)أكل5م)بركان)-)63250 

بركان)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

8505
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (17
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 BALI (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.MEHDI AGRO
استغالل) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

األرا�سي)ا زراع5ة
ترب5ة)الح15ا ات)أ 5فة.

عن1ان)املور)االجتماعي):)رقم)217 
تجزئة)ا ل5م1ن)أكل5م)بركان)-)63250 

بركان)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
900)حصة) (: ا بالي)محم ) ا س5 )

بو5مة)100)درهم) لحصة).
حصة) (50 (: حماد) ا بالي) ا س5 )

بو5مة)100)درهم) لحصة).
حصة) (50 (: عمرق) ا بالي) ا س5 )

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )ا بالي)محم )عن1ا ه)ا()رقم)

217)حي)ا ل5م1ن)أكل5م)بركان)63250 
بركان)املغرب.

ا س5 )ا بالي)حماد)عن1ا ه)ا()رقم)
72)حي)03)أكل5م)بركان)63250)بركان)

املغرب.
ا س5 )ا بالي)عمرق)عن1ا ه)ا()رقم)
30)حي)05)أكل5م)بركان)63250)بركان)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )ا بالي)محم )عن1ا ه)ا()رقم)
217)حي)ا ل5م1ن)أكل5م)بركان)63250 

بركان)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) ببركان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)283/2022.
949I

FIDUCIAIRE DIDI

 SOCIETE VIP MISE EN
FORME

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE DIDI
 RUE IMAM GHAZALI IMM 18

(،HAMOUTI(1ER(ETAGE(،(60000
قج 5)املغرب

 SOCIETE VIP MISE EN FORME
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)زاقية)شارع)
محم )الخامس)ق)بئر)ا زران)شوة)

ا طابق)ا رابع)بركان)-)63300)بركان)
املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
8409

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 وناور) (24
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)
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ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.SOCIETE VIP MISE EN FORME
-مركز) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا تجم5ل
-تصف5ف)ا شذر

حمام) صحي-) )منتجع) -سبا)
مذ ني(.

زاقية) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ا زران) بئر) ق) الخامس) محم ) شارع)
 63300 (- بركان) ا رابع) ا طابق) شوة)

بركان)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: مه اقي) منى) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
 1.000 (: مه اقي) منى) ا س5 5)

بو5مة)100)درهم.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() مه اقي) منى) ا س5 5)
قج 5) (38 رقم) اسلي) ك1 ف) اقامة)

60000)قج 5)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() مه اقي) منى) ا س5 5)
قج 5) (38 رقم) اسلي) ك1 ف) اقامة)

60000)قج 5)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
أبريل) (06 بتاريخ) ببركان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)187.
950I

FIDICOM

JDS CONSTRUCTION
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

FIDICOM
 AV ORAN N° 10 RUE BERLIN
 ZOHOUR(1(FES(FES،(30000،

FES MAROC
JDS CONSTRUCTION)شركة)

عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)9)ز وة)
سبع)ع15ن)م1 فل1ري)2 - 30000 

فاس)املغرب.
تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.31131

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تذ5ين) تم) (2022 ماي) (18 في) املؤرخ)
مسير)ج و ) لشركة)ا س5 )5()بوالي)

 ادوة)كمسير)قح5 
تبذا)إلقا ة)مسير.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)18)ماي)2022 

تحت)رقم)2739.
951I

CONSEILS EVERNAGE

SPEED EMBALLAGES
إعالن)متذ د)ا ورارات

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM(JAWHARA(،(40000،
MARRAKECH maroc

SPEED EMBALLAGES)»شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 «
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)محل)2 

رقم473)مكرر)س5 ي)غا م)-)40000 
مركش)املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.43251
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
اتخاع) تم) (2022 ماي) (06 في) املؤرخ)

ا ورارات)ا تا 5ة:)
قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
 2 بمحل) ا كائن) ا شركة) فرع) اغالق)

رقم473)مكرر)س5 ي)غا م)
قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
الى) االجتماعي) لشركة) ملور) تغ5ير)
ا ذن1ان)االتي)رقم)310)تجزئة)املسار)

مراكش
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)

بن )رقم)4:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
مور)االجتماعي) لشركة)ه1)رقم)310 

تجزئة)املسار)مراكش
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (20 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)135951.
952I

FICOSAGE

 STE NOUR TRAVAUX
 DE LA PROMOTION ET

D›EQUIPEMNT
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

رفع)رأسمال)ا شركة

FICOSAGE
 Rue Lalla Amina Ville Nouvelle

 Rce Triangle D›or 30000 Fes
Agdal(،(30000،(fes(maroc

 ste nour travaux de la
 promotion et d›equipemnt
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)حي)
ا 1فاق)طريق)عين)ا سمن)عمار5)45 
ا طابق)االر�سي)متجر)1)زقاغة)ا ذل5ا)

- 30000)فاس)املغرب.
رفع)رأسمال)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.58635

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تم) (2021 و1 15) (21 في) املؤرخ)
ق ره) بمبلغ) ا شركة) رأسمال) رفع)
»100.000)درهم«)أي)من)»500.000 
عن) درهم«) (600.000« إلى) درهم«)
دو1ن) مع) مواصة) إجراء) (: طريق)
ا شركة)املح د5)املو ار)ق)املستحوة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) (18 بتاريخ) بفاس) ا تجارية)

2021)تحت)رقم)3128/2021.
953I

FIDUCIAIRE OTHMANE

AL BAYTE AL FALASTINI
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تغ5ير)تسم5ة)ا شركة

FIDUCIAIRE OTHMANE

 kenitra(،(14000،(KENITRA
MAROC

AL BAYTE AL FALASTINI)شركة)
عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)االجتماعي)59)شارع)
ا زاقية)م1الي)عب )ا ذزيز)ق)صالح)

ا  ون)األو1بي)محل)رقم)4 - 14000 
ا ون5طر5)املغرب.

تغ5ير)تسم5ة)ا شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

50979
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تغ5ير) تم) (2022 ماي) (23 في) املؤرخ)
 AL BAYTE« من) ا شركة) تسم5ة)
 BIG BOY« إلى) (»AL FALASTINI

. «MARKET
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (31 بتاريخ) با ون5طر5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)50979.
954I

دو1ان)امل1ثوة)دعاء)زرققي

BADR GARDE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

دو1ان)امل1ثوة)دعاء)زرققي
قج 5)شارع)ا  رف1في)رقم)36)اقامة)

ك1 يزي)ا طابق)ا ثا ث)رقم)18)،)
60000،)قج 5)املغرب

BADR GARDE)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)قج 5)
شارع)يذو1ب)املنص1ر)تجزئة)ا ولذة)
رقم)2)طريق)طاورت)-)60000)قج 5)

الجهة)ا شرق5ة)املغرب.
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.21171

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تمت) (2021 دجنبر) (15 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
ز 5ج) ش5ماء) ()5( ا س5 ) تف1يت)
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (500
ب ر) ()5( ا س5 ) 1.000)حصة) فائ 5)
 15 بتاريخ) ملحاقي) محم ) ا ذرب)
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دجنبر)2021.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
وناور) (04 بتاريخ) ب1ج 5) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)10.
955I

.....................

BETA OFFICE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

CASABLANCA MAROC(،20040
BETA OFFICE)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)67)،تجزئة)
بساتين)األ فة)-)20000)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب.
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.509.943
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تح1يل) تم) (2022 أبريل) (20 في) املؤرخ)
الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)
(- األ فة) بساتين) ،تجزئة) (67« من)
إلى) املغرب«) ا ب5ضاء) ا  ار) (20000
 2 س1 1مة) تجزئة) (،4 72،ا ز وة)  «
ا طابق)ا سفلي)عين)ا سبع.)-)20000 

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب«.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 19 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)824397.
956I

FIDUCIAIRE OTHMANE

BIG BOY MARKET
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تغ5ير)نشاط)ا شركة

FIDUCIAIRE OTHMANE
 kenitra(،(14000،(KENITRA

MAROC
BIG BOY MARKET)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)االجتماعي)59)شارع)

ا زاقية)م1الي)عب )ا ذزيز)ق)صالح)
ا  ون)األو1بي)محل)رقم)4 - 14000 

ا ون5طر5)املغرب.
تغ5ير)نشاط)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.50979

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تغ5ير) تم) (2022 ماي) (23 في) املؤرخ)
ق) »استيراد) من) ا شركة) نشاط)

تص ور«)إلى)»محل)بوا ة«.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) با ون5طر5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)50979.
957I

LA VIE COMPTABLE

KITCHEN PIECE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

LA VIE COMPTABLE
ا بركة)ج)ه)7)عمار5)92)ا شوة)2)حي)
الحسني)ا  ار)ا ب5ضاء)،)20200،)

CASABLANCA MAROC
KITCHEN PIECE)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارغ)
ا شه اء)بل1ك)21)رقم)46)ا حي)

املحم ي)-)20050)ا  ار)ا ب5ضاء)
املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
529111

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2021 دجنبر) (21
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

. KITCHEN PIECE
غرض)ا شركة)بإوجاز):)ا تجار5.

شارغ) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ا حي) (46 رقم) (21 بل1ك) ا شه اء)
ا ب5ضاء) ا  ار) (20050 (- املحم ي)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 50.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 ZTOUTI ABDELLAH : ا س5 )

75)حصة)بو5مة)50)درهم) لحصة).
 BAHHAR AMINA : 25 ا س5 5)

حصة)بو5مة)50)درهم) لحصة).
 ZTOUTI NOUHAD : ا س5 5)

75)حصة)بو5مة)50)درهم) لحصة).
 ZTOUTI HAMZA : 5 ا س5 )

حصة)بو5مة)50)درهم) لحصة).
ا سZTOUTI ALAA : 5( 5)حصة)

بو5مة)50)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
 ZTOUTI ABDELLAH ا س5 5)
عن1ا ه)ا()48)ز وة)جغفر)عط5ة)رقم)
ا ب5ضاء) ا  ار) (20000 ب1رك1ن) (13

املغرب.
 BAHHAR AMINA ا س5 5)
عن1ا ه)ا()48)ز وة)جغفر)عط5ة)رقم)
ا ب5ضاء) ا  ار) (20000 ب1رك1ن) (13

املغرب).
 ZTOUTI NOUHAD ا س5 )
عن1ا ه)ا()48)ز وة)جغفر)عط5ة)رقم)
ا ب5ضاء) ا  ا ر) (20000 ب1رك1ن) (13

املغرب.
 ZTOUTI HAMZA ا س5 )
عن1ا ه)ا()48)ز وة)جغفر)عط5ة)رقم)
ا ب5ضاء) ا  ا ر) (20000 ب1رك1ن) (13

املغرب.
ا سZTOUTI ALAA( 5)عن1ا ه)ا()
48)ز وة)جغفر)عط5ة)رقم)13)ب1رك1ن)

20000)ا  ا ر)ا ب5ضاء)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا سZTOUTI ALAA( 5)عن1ا ه)ا()
48)ز وة)جغفر)عط5ة)رقم)13)ب1رك1ن)

20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 19 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

وناور)2022)تحت)رقم)-.

958I

م1ثوة

AQUA FLAMME
شركة)املساهمة

تح1يل)ا شكل)ا وا 1ني) لشركة

م1ثوة
217)شارع)ابراه5م)ا رقداني،)
ا تواطع،اقامة)ا فتح)ا طابق)

األقل،)رقم)02،)طريق)الج و 5،)
ا  ار)ا ب5ضا)ء.)217)شارع)ابراه5م)

ا رقداني،)ا تواطع،اقامة)ا فتح)
ا طابق)األقل،)رقم)02،)طريق)

الج و 5،)ا  ار)ا ب5ضا)ء،)20000،)
ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب

AQUA FLAMME)شركة)املساهمة
ق)عن1ان)مورها)االجتماعي)24-22 
ز وة) يزن)ب5لف5 ور)-)20540)ا  ار)

ا ب5ضاء).
تح1يل)ا شكل)ا وا 1ني) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.78419
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
املؤرخ)في)23)و1 15ز)1998)تم)تح1يل)
ا وا 1ني) لشركة)من)»شركة) ا شكل)
املساهمة«)إلى)»شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5«.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 04 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

غشت)1998)تحت)رقم)147445.
959I

دو1ان)امل1ثوة)دعاء)زرققي

MATURODAM
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

دو1ان)امل1ثوة)دعاء)زرققي
قج 5)شارع)ا  رف1في)رقم)36)اقامة)

ك1 يزي)ا طابق)ا ثا ث)رقم)18)،)
60000،)قج 5)املغرب

MATURODAM)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)قج 5)

طريق)تاز5)ساحة)3)مارس)عمار5)1 
بل1ك)أ)قج 5)60000)قج 5)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
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مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

39429
في) مؤرخ) م1ثق) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (18
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.MATURODAM
غرض)ا شركة)بإوجاز):)موهى.

قج 5) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 1 عمار5) مارس) (3 ساحة) تاز5) طريق)

بل1ك)أ)قج 5)60000)قج 5)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 10.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 100 (: ا س5 )اقعب امل1من)محم )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
محم ) اقعب امل1من) ا س5 )
قج 5) (60001 املغرب) عن1ا ه)ا()

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
محم ) اقعب امل1من) ا س5 )
قج 5) (60001 ه1 ن ا) عن1ا ه)ا()

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)ب1ج 5)بتاريخ)27)ماي)2022 

تحت)رقم)749.
960I

م1ثوة

AQUA FLAMME
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

رفع)رأسمال)ا شركة

م1ثوة
217)شارع)ابراه5م)ا رقداني،)
ا تواطع،اقامة)ا فتح)ا طابق)

األقل،)رقم)02،)طريق)الج و 5،)
ا  ار)ا ب5ضا)ء.)217)شارع)ابراه5م)

ا رقداني،)ا تواطع،اقامة)ا فتح)
ا طابق)األقل،)رقم)02،)طريق)

الج و 5،)ا  ار)ا ب5ضا)ء،)20000،)
ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب

AQUA FLAMME)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)24-22 
ز وة) يزن)ب5لف5 ور)-)20540)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب.
رفع)رأسمال)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.78419

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تم) (1998 و1 15) (23 في) املؤرخ)
ق ره) بمبلغ) ا شركة) رأسمال) رفع)
»400.000)درهم«)أي)من)»100.000 
عن) درهم«) (500.000« إلى) درهم«)
أق) حصص) و وة) تو وم) (: طريق)

ع5ن5ة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 04 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

غشت)1998)تحت)رقم)147445.
961I

م1ثوة

AQUA FLAMME
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

رفع)رأسمال)ا شركة

م1ثوة
217)شارع)ابراه5م)ا رقداني،)
ا تواطع،اقامة)ا فتح)ا طابق)

األقل،)رقم)02،)طريق)الج و 5،)
ا  ار)ا ب5ضا)ء.)217)شارع)ابراه5م)

ا رقداني،)ا تواطع،اقامة)ا فتح)
ا طابق)األقل،)رقم)02،)طريق)

الج و 5،)ا  ار)ا ب5ضا)ء،)20000،)
ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب

AQUA FLAMME)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)24-22 
ز وة) يزن)ب5لف5 ور)22-24)ز وة)

 يزن)ب5لف5 ور)20540)ا  ار)ا ب5ضاء)
املغرب.

رفع)رأسمال)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.78419

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تم) (2002 05) 1 بر) في) املؤرخ)
ق ره) بمبلغ) ا شركة) رأسمال) رفع)
من) أي) درهم«) (1.000.000«
 1.500.000« إلى) درهم«) (500.000«
ا و5مة) رفع) (: طريق) عن) درهم«)

اإلسم5ة) ألسهم)امل1ج1د5.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 07 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

أبريل)2003)تحت)رقم)237809.
962I

fiduciaire(belamine

 AUTO ECOLE AKWASS
TOULAL

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
تأسيس)شركة

fiduciaire(belamine
 appt 3 imm 10 rue a avenue des
 far(vn(meknes(meknes،(50000،

meknes maroc
 AUTO ECOLE AKWASS

TOULAL)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شوة)رقم)
2)مكرر)ا طابق)ا سفلي)شارع)1)ز وة)
53)ت1الل)-)50040)مكناس)املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
56217

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (15
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 AUTO(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

.ECOLE AKWASS TOULAL
تذل5م) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا س5اقة.
عن1ان)املور)االجتماعي):)شوة)رقم)
2)مكرر)ا طابق)ا سفلي)شارع)1)ز وة)

53)ت1الل)-)50040)مكناس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )زكرياء)بلحاج):)500)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
 500 (: ا ه1اري) حنان) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() بلحاج) زكرياء) ا س5 )
أجالل)س5 ي)سذ5 ) تجزئة) (43 رقم)

50050)مكناس)مكناس.
عن1ا ه)ا() ا ه1اري) حنان) ا س5 5)
س5 ي) ا  اخلة) تجزئة) (165 رقم)

سذ5 )50050)مكناس)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() بلحاج) زكرياء) ا س5 )
أجالل)س5 ي)سذ5 ) تجزئة) (43 رقم)

50050)مكناس)املغرب
عن1ا ه)ا() ا ه1اري) حنان) ا س5 5)
س5 ي) ا  اخلة) تجزئة) (165 رقم)

سذ5 )50050)مكناس)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (20 بتاريخ) بمكناس) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)1873.
963I

م1ثوة

AQUA FLAMME
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

م1ثوة
217)شارع)ابراه5م)ا رقداني،)
ا تواطع،اقامة)ا فتح)ا طابق)

األقل،)رقم)02،)طريق)الج و 5،)
ا  ار)ا ب5ضا)ء.)217)شارع)ابراه5م)

ا رقداني،)ا تواطع،اقامة)ا فتح)
ا طابق)األقل،)رقم)02،)طريق)

الج و 5،)ا  ار)ا ب5ضا)ء،)20000،)
ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب

AQUA FLAMME)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)24-22 
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ز وة) يزن)ب5لف5 ور)22-24)ز وة)

 يزن)ب5لف5 ور)20540)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب.

تف1يت)حصص
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.78419

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)

تمت) (2008 شتنبر) (12 في) املؤرخ)

املصادقة)على):

تف1يت)ا س5 ))5()ع1 5ة،)رض1ان)

ق)عمر)ا زاهر)2.250)حصة)اجتماع5ة)

من)أصل)8.250)حصة) فائ 5)ا س5 )

شتنبر) (12 بتاريخ) ا زاهر) محم ) ()5(

.2008

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (

 15 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

أكت1بر)2008)تحت)رقم)321323.

964I

Société somicoc

شركة باب-انفو
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

Société somicoc

 Rue Abbas mssadi appt 2 VN

Fes،(30000،(Fes(Maroc

شركة)باب-ا ف1)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)متجر)رقم)

2)با طابق)األر�سي)تجزئة)ا ورقيين)

قطذة)رقم)304)عين)ا شوف)-)

30000)فاس)املغرب.

تف1يت)حصص
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.58127

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)

تمت) (2022 ماي) (25 في) املؤرخ)

املصادقة)على):

كريم) محم ) ()5( ا س5 ) تف1يت)

من) اجتماع5ة) حصة) (500 ا سباعي)

ا س5 ) حصة) فائ 5) (1.000 أصل)

ماي) (25 بتاريخ) ا سباعي) امله ي) ()5(

.2022

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)30)ماي)2022 

تحت)رقم)2338/2022.
965I

Société somicoc

شركة باب-انفو
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

Société somicoc
 Rue Abbas mssadi appt 2 VN

Fes،(30000،(Fes(Maroc
شركة)باب-ا ف1)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)متجر)رقم)
2)با طابق)األر�سي)تجزئة)ا ورقيين)
قطذة)رقم)304)عين)ا شوف)-)

30000)فاس)املغرب.
تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.58127

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تذ5ين) تم) (2022 ماي) (25 في) املؤرخ)
ا س5 )5() ج و ) لشركة) مسير)

ا سباعي)امله ي)كمسير)قح5 
تبذا) وب1ل)استوا ة)املسير.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)30)ماي)2022 

تحت)رقم)2338/2022.
966I

FIDUCIAIRE ELBOUNI

MES LUNETTES
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE ELBOUNI
 N(28(RUE(ABOU(SOUFIANE(،

20015،)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
MES LUNETTES)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)املجمع)
ا سكني)7)ل092)رقم)1)تجزئة)

ا بركة)ا حي)الحسني)-)20240)ا  ار)
ا ب5ضاء)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
544473

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (16
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 MES (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.LUNETTES
أخصائي) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

بصريات.
املجمع) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ا سكني)7)ل092)رقم)1)تجزئة)ا بركة)
ا حي)الحسني)-)20240)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 50.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 500 (: ع1اطف) بنو قر) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ع1اطف) بنو قر) ا س5 5)
اال ف5ة) (57 رقم) (13 ز وة) عن1ا ه)ا()

20240)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ع1اطف) بنو قر) ا س5 5)
اال ف5ة) (57 رقم) (13 ز وة) عن1ا ه)ا()

20240)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 26 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)544473.
967I

Société somicoc

شركة باب-انفو
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تح1يل)ا شكل)ا وا 1ني) لشركة

Société somicoc
 Rue Abbas mssadi appt 2 VN

Fes،(30000،(Fes(Maroc
شركة)باب-ا ف1)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
ق)عن1ان)مورها)االجتماعي)متجر)رقم)
2)با طابق)األر�سي)تجزئة)ا ورقيين)
قطذة)رقم)304)عين)ا شوف)-)

30000)فاس).
تح1يل)ا شكل)ا وا 1ني) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.58127
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تح1يل) تم) (2022 ماي) (25 في) املؤرخ)
ا وا 1ني) لشركة)من)»شركة) ا شكل)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5«)إلى)»شركة)
عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 «.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)30)ماي)2022 

تحت)رقم)2338/2022.
968I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

TELUS CRC MAROC
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

399)ا طابق)2)مكتب)5)تجزئة)جنة)
ا زيت1ن)1)بنس1د5)فاس)،)30000،)

فاس)املغرب
TELUS CRC MAROC)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ٍرقم)399 
ا طابق)ا ثاني)مكتب)5)تجزئة)جنة)
ا زيت1ن)1)بنس1د5)فاس)30000 

فاس)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

72705
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (27
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
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عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
املسؤق 5ة)املح قد5.

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 TELUS(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

.CRC MAROC
(: بإوجاز) ا شركة) غرض)

réparateur mécanicien
.centre d’appel

عن1ان)املور)االجتماعي):)ٍرقم)399 
جنة) تجزئة) (5 مكتب) ا ثاني) ا طابق)
 30000 فاس) بنس1د5) (1 ا زيت1ن)

فاس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 5)سلمى) طفي):)750)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
 250 (: حم ات) هللا) عب ) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() سلمى) طفي) ا س5 5)
ا  ار)ا ب5ضاء)20000)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب.
ا س5 )عب )هللا)حم ات)عن1ا ه)ا()
ا  ار)ا ب5ضاء)20000)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )عب )هللا)حم ات)عن1ا ه)ا()
ا  ار)ا ب5ضاء)20000)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)27)ماي)2022 

تحت)رقم)2776.
969I

إئتما 5ات)ا  ري1ش

 Société BAYET EL KODES
RENT CAR SARL

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
تف1يت)حصص

إئتما 5ات)ا  ري1ش
شارع)عالل)بن)عب )هللا)رقم)48)ص)
ب)682،)92000،)ا ذرائش)املغرب

 Société BAYET EL KODES RENT
CAR SARL)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)

املغرب)الج و )رقم)1195 - 92000 
ا ذرائش)املغرب.
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.2711

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2022 ماي) (24 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
سذ وة) ()5( ا س5 ) تف1يت)
اجتماع5ة)من) 250)حصة) ا شهب1ني)
()5( ا س5 ) حصة) فائ 5) (500 أصل)

كريم)مام1ني)بتاريخ)24)ماي)2022.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
ماي) (30 بتاريخ) با ذرائش) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)569.
970I

mohammed boumzebra

ZYWAR TRAVAUX
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH(BEN(SALAH،(23200،(FKIH

BEN SALAH MAROC
ZYWAR TRAVAUX)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ا طابق)
ا ثاني)ا رقم)115)تجزئة)رياض)-)
23200)ا فو5ه)بن)صالح)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
5077

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (10
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)
ا 1ح5 .

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ZYWAR TRAVAUX
مواقل) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

اشغال)مختلفة)-)مواقل)عواري.
ا طابق) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
(- رياض) تجزئة) (115 ا رقم) ا ثاني)

23200)ا فو5ه)بن)صالح)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

100.000,00)درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: هللا) عب ) از 5لي) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() هللا) عب ) از 5لي) ا س5 )
بن) ا فو5ه) (23200 بن)صالح) ا فو5ه)

صالح)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() هللا) عب ) از 5لي) ا س5 )
بن) ا فو5ه) (23200 بن)صالح) ا فو5ه)

صالح)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
بتاريخ) صالح) بن) با فو5ه) االبت ائ5ة)

26)ماي)2022)تحت)رقم)149.
971I

االتوان) لحسابات

 EL GHOUL IMPORT
EXPORT

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

االتوان) لحسابات
142)شارع)مراكش)ا طابق)ا ثاني)
رقم)5)،)62000،)ا ناظ1ر)املغرب

 EL GHOUL IMPORT EXPORT
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)ابن)

ماجة)الخطابي)رقم)32 - 62000 
ا ناظ1ر)املغرب.

تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.11349
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
2022)تم)تح1يل) 21)مارس) في) املؤرخ)
من) الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)
رقم) الخطابي) ماجة) ابن) »شارع)
إلى) املغرب«) ا ناظ1ر) (62000  -  32
 05 رقم) د6) ا صناع5ة) »املنطوة)

سل1ان)-)62702)ا ناظ1ر)املغرب«.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
أبريل) (06 بتاريخ) با ناض1ر) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)543.
972I

SANITAIRE BENI SNASSEN

SANITAIRE BENI SNASSEN
إعالن)متذ د)ا ورارات

SANITAIRE BENI SNASSEN
ا حي)ا صناعي)طريق)قج 5)

B.P:1107،(63300،)بركان)املغرب
 SANITAIRE BENI SNASSEN

»شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5«
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)ا حي)

 B.P : 1107(5 ا صناعي)طريق)قج
63300)بركان)املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.577
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
اتخاع) تم) (2022 ماي) (12 في) املؤرخ)

ا ورارات)ا تا 5ة:)
على) ونص) ا ذي) (:1 رقم) قرار)
ماولي:)املصادقة)على):)تف1يت)ا س5 )
حصة) (4.000 قسامي) ب1عز5) ()5(
محم ) ا س5 ) اجتماع5ة) فائ 5)
اجتماع5ة) حصة) (3.000 ق) (. قسامي)
 فائ 5)ا س5 )احم )قسامي).)تف1يت)
ا س5 5) ضير5)قسامي)1.000)حصة)
احم ) ا س5 ) اجتماع5ة) فائ 5)
اجتماع5ة) حصة) ق2.000) قسامي)

 فائ 5)ا س5 5)صبرون)قسامي).
على) ونص) ا ذي) (:2 رقم) قرار)
احم ) قسامي) ا س5 ) تذ5ين) ماولي:)

كمسيرمساع ) لشركة
قرار)رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
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تح5ين)ا نظام)األسا�سي
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)6:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
درهم) (2000000 (: ا شركة) راسمال)
فئة) من) حصة) (20000 على) موسم)

100)درهم
على) ونص) ا ذي) (:7 رقم) بن )
ب1عز5) حصة) لس5 ) (8000 ماولي:)
محم ) حصة) لس5 ) قسامي,4000)
احم ) حصة) لس5 ) قسامي,4000)
ا س5 5) ضير5) حصة) قسامي,2000)
قسامي,2000)حصة)ا س5 5)صبرون)

قسامي
على) ونص) ا ذي) (:15 رقم) بن )
ماولي:)ا تس5ير):)يسير)ا شركة)ا س5 )
ب1عز5)قسامي)قا س5 )احم )قسامي)

مل 5)غير)مح قد5)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) ببركان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)276.
973I

CABINET BADREDDINE

NAJIM SPORT
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
حل)شركة

CABINET BADREDDINE
279)أ)مسير5)1)اقامة)هني)ا شوة)

رقم)1)،)0،)مراكش)املغرب
NAJIM SPORT)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 )في)ط1ر)ا تصف5ة(

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ز وة)
م1الي)علي)رقم)14 - 40000)مراكش)

املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.42359

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
حل) تورر) (2022 ماي) (13 في) املؤرخ)
عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)
 NAJIM SPORT ا 1ح5 ) ا شريك)
درهم) (100.000 رأسما ها) مبلغ)
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ز وة)م1الي)

علي)رقم)14 - 40000)مراكش)املغرب)
 ت5جة)ل):)طبوا) لبن ون)32)ق)33)من)

ا وا 1ن)االسا�سي) لشركة.
ز وة) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
م1الي)علي)رقم)14 - 40000)مراكش)

املغرب.)
ق)عين:

ق) الحسين) ج5مي) ا س5 )5()
6)تاركة) عن1ا ه)ا()تجزئة)ا 1رقد)رقم)
()5( املغرب)كمصفي) 40000)مراكش)

 لشركة.
قعن )اإلقتضاء)الح قد)املفرقضة)
محل) املخ1 ة) هم) ا صالح5ات) على)
ق) ا ذو1د) تبل5غ) محل) ق) املخابر5)

ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)-
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136225.

974I

azzouziabdelali

SOCIETE OPIUM TRAVAUX
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

azzouziabdelali
FES(،(30010،(FES(MAROC

 SOCIETE OPIUM TRAVAUX
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)متجر)1 
رقم)718)بل1ك)ب،)حي)ا 1فاق)عين)

ا سمن)-)30000)فاس)املغرب.
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.66009

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2021 ماي) (25 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
تف1يت)ا س5 ))5()ادريس)مذطاهلل)
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (170
1.000)حصة) فائ 5)ا س5 ))5()رش5 )

 غل5ض)بتاريخ)25)ماي)2021.
تف1يت)ا س5 ))5()ادريس)مذطاهلل)
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (160
()5( ا س5 ) حصة) فائ 5) (1.000
الحاج)مذطاهلل)بتاريخ)25)ماي)2021.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
أكت1بر) (05 بتاريخ) بفاس) ا تجارية)

2021)تحت)رقم)4401.
975I

marrakech externalisation

MYCOBIONT
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
است راك)خطٍإ

است راك)خطٍإ)ققع)بالجري 5)
ا رسم5ة

marrakech externalisation
 angle rue tarik ibn ziad &ibn

 aicha résidence excel sior imm
 18(appt(6(guéliz(،(40000،

marrakech maroc
MYCOBIONT)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

)قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)مكتب)
رقم)2)على)ا 5مين,)زاقية)شارع)

طارق)ابن)زياد,)ابن)عائشة),)اقامة)
اكسلس15ر),)عمار5)18,)شوة)رقم)6 - 

40000)مراكش)املغرب.
بالجري 5) ققع) خطٍإ) إست راك) (
ا رسم5ة)ع د)5660)بتاريخ)21)أبريل)

.2021
عرفي) عو ) بموت�سى) (: من) ب ال)
اع اد) تم) (2021 مارس) (19 في) مؤرخ)
دات) االسا�سي) شركة) ا وا 1ن)
ا شريك) دات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 )
مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى) (: وورأ)
في)22)مارس)2021)تم)اع اد)ا وا 1ن)
مسؤق 5ة) دات) االسا�سي) شركة)

مح قد5)دات)ا شريك)ا 1ح5 )
ا باقي)ب قن)تغ5ير.

976I

SAHDAMAR

ALUMANEGO
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
حل)شركة

SAHDAMAR

 RUE AIT YEFELMAN 107-105

 DERB SULTAN EL FIDA

 CASABLANCA(،(22000،

CASABLANCA MAROC

ALUMANEGO)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 )في)ط1ر)ا تصف5ة(

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارغ)عب )

ا وادر)ا صحراقي)اقامة)الحم )

محل)4)س5 ي)عثمان)-)22000 

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.

حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.469935

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)

حل) تورر) (2022 فبراور) (14 في) املؤرخ)

عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)

 ALUMANEGO ا 1ح5 ) ا شريك)

درهم) (100.000 رأسما ها) مبلغ)

عب ) اإلجتماعي)شارغ) مورها) قعن1ان)

الحم ) اقامة) ا صحراقي) ا وادر)

 22000 (- عثمان) س5 ي) (4 محل)

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب) ت5جة)ل):)ع م)

ا نشاط)قع م)تحرير)ا راسمال.

شارغ) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)

عب )ا وادر)ا صحراقي)اقامة)الحم )

محل)4)س5 ي)عثمان)-)22000)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب.)

ق)عين:

ق) محم ) اقريضن) ا س5 )5()

ا ساحل) اقاريضن) دقار) عن1ا ه)ا()

املغرب) تيز يت) (80000 تيز يت)

كمصفي))5() لشركة.

قعن )اإلقتضاء)الح قد)املفرقضة)

محل) املخ1 ة) هم) ا صالح5ات) على)

ق) ا ذو1د) تبل5غ) محل) ق) املخابر5)

ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)-

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

 13 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

أبريل)2022)تحت)رقم)821030.

977I
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C E INVEST MAROC 

N&S PARA
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

C E INVEST MAROC
 Bd(11(Janvier(Centre(Affaire

 EL ABRAGE IMM D 3ème
 étage(Apprt(N°(11.(،(40000،

MARRAKECH MAROC
N&S PARA)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)

االمل)رقم)228)بل وة)ا ذطاقية)قلذة)
ا سراغنة)-)43100)ا ذطاقية)املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
5225

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (05
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 N&S (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

. PARA
ب5ع) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

مستحضرات)ا تجم5ل).
تجزئة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
االمل)رقم)228)بل وة)ا ذطاقية)قلذة)
ا سراغنة)-)43100)ا ذطاقية)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )اشرف)س ر5):)500)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
حصة) (500 (: املزاح) ا س5 ) ب5ل)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )اشرف)س ر5)عن1ا ه)ا()حي)
بن)تاشفين)رقم)871 40000)مراكش)

املغرب.
حي) عن1ا ه)ا() املزاح) ا س5 ) ب5ل)

أ) ب5ل) 1ج) اقامة) امت اد) (2 االزدهار)
ا سالم) رياض) (10 شوة) (2 ا طابق)

40000)مراكش)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )اشرف)س ر5)عن1ا ه)ا()حي)
بن)تاشفين)رقم)871 40000)مراكش)

املغرب
حي) عن1ا ه)ا() املزاح) ا س5 ) ب5ل)
أ) ب5ل) 1ج) اقامة) امت اد) (2 االزدهار)
ا سالم) رياض) (10 شوة) (2 ا طابق)

40000)مراكش)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
االبت ائ5ة)بولذة)ا سراغنة)بتاريخ)16 

ماي)2022)تحت)رقم)219/2022.
978I

FLASH ECONOMIE

CLINIQUE VILLE VERTE
شركة)املساهمة

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

CLINIQUE VILLE VERTE
شركة)املساهمة)

رقم)ا تو55 )ا تجاري):)366157 
ا  ار)ا ب5ضاء

مورها)االجتماعي:)مصحة)امل ونة)
الخضراء)ا غابة)الخضراء)ب1سك1ر5)

ا  ار)ا ب5ضاء)
االدار5) مجلس) اجتماع) بموت�سى)
تم) (2021 دجنبر) (31 بتاريخ) املؤرخ)

اتخاد)ا ورارات)ا تا 5ة):
Pierre- ا س5 ) استوا ة) (-
منصبه) من) (Antoine QUICHAUD

كمتصرف
خ وجة) ا س5 5) استوا ة) (-

ا شراوبي)من)منصبها)كمتصرفة)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 25 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825290. 
979I

خبر5)ا شرق

SBF TRANSPORT
إعالن)متذ د)ا ورارات

خبر5)ا شرق
49)شارع)ا بكاي) هب5ل)اقامة)رياض)

امل ونة)شوة)رقم)3)بركان)49)شارع)
ا بكاي) هب5ل)اقامة)رياض)امل ونة)
شوة)رقم)3)بركان،)699،)بركان)

املغرب
SBF TRANSPORT)»شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 «
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)49)ز وة)

قاد)ا  هب)حي)ا سذاد5)س5 ي)
سل5مان)بركان)-)63300)بركان)

املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.3077

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
اتخاع) تم) (2021 26) 1 بر) في) املؤرخ)

ا ورارات)ا تا 5ة:)
قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
تف1يت)الحصص)من)ا س5 )برابح5ة)
ا 1طن5ة) الحامل) لبطاقة) رش5 )
برابح5ة) ا س5 ) ق) (FA119682 رقم)
ا 1طن5ة) الحامل) لبطاقة) و1سف)
ازري ي) ا س5 ) الى) (FA146116 رقم)
ا 1طن5ة) الحامل) لبطاقة) ابراه5م)

T289683رقم
قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ازري ي) ا س5 ) ج و ) مسير) تذ5ين)
ا 1طن5ة) الحامل) لبطاقة) ابراه5م)
املسير) قاستوا ة) (T289683 رقم)
الحامل) برابح5ة)رش5 ) ا س5 ) الحالي)

FA119682(لبطاقة)ا 1طن5ة)رقم 
قرار)رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
من) ا وا 1ي) لشركة) ا شكل) تح1يل)
الى) املح قد5) املسؤق 5ة) دات) شركة)
شركة)دات)املسؤق 5ة)املح قد5)دات)

ا شريك)ا 1ح5 
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
على) ونص) ا ذي) 6ق7:) رقم) بن )
ا س5 ) من) الحصص) تف1يت) ماولي:)
الحامل) لبطاقة) رش5 ) برابح5ة)
ا س5 ) ق) (FA119682 رقم) ا 1طن5ة)
الحامل) لبطاقة) و1سف) برابح5ة)
ا س5 ) الى) (FA146116 رقم) ا 1طن5ة)
الحامل) لبطاقة) ابراه5م) ازري ي)

T289683ا 1طن5ة)رقم

بن )رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
من) ا وا 1ي) لشركة) ا شكل) تح1يل)
الى) املح قد5) املسؤق 5ة) دات) شركة)
شركة)دات)املسؤق 5ة)املح قد5)دات)

ا شريك)ا 1ح5 
بن )رقم)15:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ازري ي) ا س5 ) ج و ) مسير) تذ5ين)
ا 1طن5ة) الحامل) لبطاقة) ابراه5م)
املسير) قاستوا ة) (T289683 رقم)
الحامل) برابح5ة)رش5 ) ا س5 ) الحالي)

FA119682(لبطاقة)ا 1طن5ة)رقم 
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) ببركان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)301/2022.
980I

JURISMAG SARL

 BUREAU VERITAS MAROC
SA

إعالن)متذ د)ا ورارات

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca,(Maroc،(20000،
Casablanca Maroc

 BUREAU VERITAS MAROC SA
»شركة)املساهمة«

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)إقامة)
س5كما،)ا طابق)4،)تجزئة)األفاق،)
الك1 ين،)س5 ي)مذرقف)-)20000 

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.132333

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
اتخاع) تم) (2022 أبريل) (01 في) املؤرخ)

ا ورارات)ا تا 5ة:)
قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
 BRUNO ا س5 ) استوا ة) قب1ل)
عام) كم ور) منصبه) من) (PITOU

منت ب)في)ا شركة
على) ونص) ا ذي) (:2 رقم) قرار)
 SAID M. ا س5 ) تذ5ين) ماولي:)
CHAHBANE)،في)منصب)م ور)عام)

منت ب)في)ا شركة
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قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)
ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)

على) ونص) ا ذي) (:00 رقم) بن )
ماولي:)000

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 01 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15)2022)تحت)رقم)826113.
981I

ا بازي)استشارات)ش.م.م

 STE RODINAV TRAVAUX
 SARL AU

شركة)رقدوناف)أشغال)ش.م.م)
بشريك)قاح 

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

ا بازي)استشارات)ش.م.م
رقم)13)شارع)ال ة)أم5نة)قلذة)

ا سراغنة)،)43000،)قلذة)ا سراغنة)
املغرب

 STE RODINAV TRAVAUX SARL(
AU()شركة)رقدوناف)أشغال)ش.م.م)
بشريك)قاح )شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)دقار)اقالد)

حمز5)جماعة)اقالد)اصب5ح)قلذة)
ا سراغنة)-)43000)قلذة)ا سراغنة)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
5203

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (29
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 STE( (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
 (RODINAV TRAVAUX SARL AU
ش.م.م) أشغال) رقدوناف) شركة)

بشريك)قاح .

األشغال) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
ا ذامة)قا بناء.

عن1ان)املور)االجتماعي):)دقار)اقالد)
قلذة) اصب5ح) اقالد) جماعة) حمز5)
ا سراغنة) قلذة) (43000 (- ا سراغنة)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: شكري) سذ5 ) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() شكري) سذ5 ) ا س5 )
دقار)اقالد)حمز5)جماعة)اقالد)اصب5ح)
قلذة) (43000 ا سراغنة) قلذة)

ا سراغنة)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() شكري) سذ5 ) ا س5 )
دقار)اقالد)حمز5)جماعة)اقالد)اصب5ح)
قلذة) (43000 ا سراغنة) قلذة)

ا سراغنة)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
االبت ائ5ة)بولذة)ا سراغنة)بتاريخ)05 

ماي)2022)تحت)رقم)201/2022.
982I

JURISMAG SARL

 NEW GENERATION TIRES
SARL

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
رفع)رأسمال)ا شركة

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca,(Maroc،(20000،
Casablanca Maroc

 NEW GENERATION TIRES SARL
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)266،)

شارع)املواقمة)))ا زرقط1ني()زاقية)
ز وة)دق) 1س)ق)ز وة)ب5ل1ب1 يس،)
ا طابق)1 - 20000)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب.
رفع)رأسمال)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.482627

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
رفع) تم) (2022 ماي) (20 في) املؤرخ)
ق ره) بمبلغ) ا شركة) رأسمال)
»300.000)درهم«)أي)من)»100.000 
عن) درهم«) (400.000« إلى) درهم«)
أق) حصص) و وة) تو وم) (: طريق)

ع5ن5ة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 01 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15)2022)تحت)رقم)826078.
983I

JURISMAG SARL

KANDARA CAR SARL-AU
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
حل)شركة

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca,(Maroc،(20000،
Casablanca Maroc

 KANDARA CAR SARL-AU
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 )في)ط1ر)ا تصف5ة(

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)2،)ز وة)اب1)
الحسن)ا شرعي،)شارع)أ فا)-)20000 

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.67345

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تورر)حل) (2021 31)دجنبر) في) املؤرخ)
عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)
 KANDARA CAR ا 1ح5 ) ا شريك)
 200.000 رأسما ها) مبلغ) (SARL-AU
(،2 اإلجتماعي) مورها) قعن1ان) درهم)
ز وة)اب1)الحسن)ا شرعي،)شارع)أ فا)
- 20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب) ت5جة)

ل):)ققف)ا نشاط.
2،)ز وة) ق)ح د)مور)ا تصف5ة)ب)

(- أ فا) شارع) ا شرعي،) الحسن) اب1)
20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.)

ق)عين:
ا س5 )5()عب )ا رحمان)اال صاري)
 20000 ا ب5ضاء) ا  ار) عن1ا ه)ا() ق)
()5( كمصفي) املغرب) ا ب5ضاء) ا  ار)

 لشركة.
قعن )اإلقتضاء)الح قد)املفرقضة)
محل) املخ1 ة) هم) ا صالح5ات) على)
ق) ا ذو1د) تبل5غ) محل) ق) املخابر5)

ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)-
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 01 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15)2022)تحت)رقم)825828.
984I

UNION CONSULTING MANAGEMENT SARL

 NEWTON IMPORT EXPORT
Sarl AU

) 15ط1ن) لتص ور)قاالستيراد)ش)م)م
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

 UNION CONSULTING
MANAGEMENT SARL

 N 86 BD 9 AVRIL QUARTIER
 PALMIER(،(20300،(Casablanca

maroc
 NEWTON IMPORT EXPORT

Sarl AU) 15ط1ن) لتص ور)
قاالستيراد)ش)م)م)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)217)شارع)
ابراه5م)ا رقداني)امت اد)اقامة)
ا فتح)ا طابق)االقل)رقم)3)ا  ار)
ا ب5ضاء)-)20520)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب.
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.00000
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تح1يل) تم) (2022 ماي) (11 في) املؤرخ)
من) الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)
»217)شارع)ابراه5م)ا رقداني)امت اد)
اقامة)ا فتح)ا طابق)االقل)رقم)3)ا  ار)
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ا ب5ضاء) ا  ار) (20520 (- ا ب5ضاء)
عب ) شارع) زاقية) (82« إلى) املغرب«)
امل1من)ق)ز وة)سم5ة)اقامة)شهرزاد)1 
ا طابق)ا ثاني)رقم)2)ا  ار)ا ب5ضاء)-)

20042)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب«.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 31 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)00000.
985I

FINANCIAL CONSULTING GROUP SARL

ART SERVICES CORNELY
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

رفع)رأسمال)ا شركة

 FINANCIAL CONSULTING
GROUP SARL

 Rue(de(Nador(n°(37(،(28800،
Mohammedia Maroc

ART SERVICES CORNELY)شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)
الحرية)رقم)379)املحم وة)-)20800 

املحم وة)املغرب.
رفع)رأسمال)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.25167

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تم) (2022 أبريل) (19 في) املؤرخ)
ق ره) بمبلغ) ا شركة) رأسمال) رفع)
»900.000)درهم«)أي)من)»100.000 
درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)
دو1ن) مع) مواصة) إجراء) (: طريق) عن)
ا شركة)املح د5)املو ار)ق)املستحوة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (19 بتاريخ) باملحم وة) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)934.
986I

FLASH ECONOMIE

NACER CLES
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)بشريك)قح5 

بتاريخ) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)

شركة) تأسيس) تم) (, (2022 10ماي)
قح5 ) بشريك) املسؤق 5ة) مح قد5)

بامل1اصفات)ا تا 5ة:
 .NACER CLES« S.A.R.L.A.U«

ا تسم5ة):)
عمار5)رقم)5)املحل)ا تجاري)رقم)3 
ب1ز 5وة.)GH5)املور)ا تجاري):)تجزئة)

ح ائق)ب1ز 5وة)
ا ه ف)ا تجاري:
-)منذش)عواري

-)قكا ة)عوارات) لب5ع)قاالوجار
-)ا 1ساطة)ا ذوارية

 100000.00 ا رأسمال:)مح د)في)
كما) حصة) (1000 إلى) موسمة) درهم)

ولي:
 1000 محم ) سيرق) ا س5 ) (-

حصة.
امل 5:)99)سنة)من)تاريخ)تأسيسه.

ا تس5ير:)ا س5 )سيرق)محم .
املحكمة) ا وا 1ني:) اإلو اع)
اإلبت ائ5ة)البن)سل5مان,)تحت)ا رقم)

292)سجل)تجاري)رقم)7595.
987I

JURISMAG SARL

CAPRITA SARL-AU
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
حل)شركة

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca,(Maroc،(20000،
Casablanca Maroc

CAPRITA SARL-AU)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 )في)ط1ر)ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)

محم )الخامس،)إقامة)ص1ف5ا)3،)
املحل)رقم)23،)ا صخ1ر)ا س1داء)-)

20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.216767

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)

تورر)حل) (2021 31)دجنبر) في) املؤرخ)
عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)
CAPRITA SARL- ا 1ح5 ) ا شريك)
درهم) (10.000 رأسما ها) مبلغ) (AU
شارع) اإلجتماعي) مورها) قعن1ان)
(،3 ص1ف5ا) إقامة) الخامس،) محم )
(- ا س1داء) ا صخ1ر) (،23 رقم) املحل)
20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب) ت5جة)

ل):)ققف)ا نشاط.
شارع) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
(،3 ص1ف5ا) إقامة) الخامس،) محم )
(- ا س1داء) ا صخ1ر) (،23 رقم) املحل)

20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.)
ق)عين:

ق) محريز) عائشة) ا س5 )5()
عن1ا ه)ا()ا  ار)ا ب5ضاء)20000)ا  ار)
ا ب5ضاء)املغرب)كمصفي))5() لشركة.
الح قد) اإلقتضاء) قعن ) (
املخ1 ة) ا صالح5ات) على) املفرقضة)
تبل5غ) محل) ق) املخابر5) محل)  هم)
ا ذو1د)ق)ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة)

:)ققف)ا ننشاط
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 30 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825733.
988I

CASA COMPTES

IBIC IMMO
إعالن)متذ د)ا ورارات

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4(BUREAU(10،(20390،
CASABLANCA MAROC

IBIC IMMO)»شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 «

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)7)ز وة)
حاتم)ا ذصام،)عمار5)أماكن،)

ا طابق)27)-)-)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.260221

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
اتخاع) تم) (2022 مارس) (08 في) املؤرخ)

ا ورارات)ا تا 5ة:)

قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
االجتماعي) 5صبح:) االسم) تغ5ير) (-

«AMYS FINANCE«
قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

تغ5ير)ه ف)ا شركة.
على) ونص) ا ذي) (:3 رقم) قرار)
االجتماعي) لشركة) املور) ماولي:) ول)
ز وة) واسمين،) إقامة) ا تالي:)  لذن1ان)
ا  ار) (- 45)شارع)غا  ي) ابن)قاسم،)

ا ب5ضاء
قرار)رقم)4:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

-)تج و )ا وا 1ن)األسا�سي) لشركة.
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
 AMYS«(:(االسم)االجتماعي) لشركة(*

FINANCE«)ش)م)م)بشريك)قح5 
على) ونص) ا ذي) (:3 رقم) بن )
تو وم) (- ا شركة:) ه ف) (* ماولي:)
قا  راسات) فائ 5) االستشارات)
أقاألجنب5ة) املغرب5ة) س1اء) ا شركات)
في)جم5ع)املجاالت.-)ا 1ساطة)قا ذمل)
با ذم1 ة.)-)خ مات)ا ت ريب.)-)تنظ5م)
ا ن قات.) في) قاملشاركة) ا فذا 5ات)
اال  ماج) في) استشارية) بذثات) (-
تذ5ينات) (- الخارج.) قفي) املغرب) في)
(/ األقل) املستشار) من) 1ع) استشارية)
االستثمار/) اال توال) صنادوق) إدار5)
قفي) املغرب) في) استثمارية) شركة)

الخارج.
بن )رقم)5:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
إقامة) االجتماعي) لشركة:) ا ذن1ان) (*
شارع) (45 قاسم،) ابن) ز وة) واسمين،)

غا  ي)-)ا  ار)ا ب5ضاء
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 01 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15)2022)تحت)رقم)826037.
989I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

NICOFI
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz
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 marrakech(-maroc(،(40000،
MARRAKECH MAROC

NICOFI)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)اقامة)فرح)
كامب)منجان)ا شوة)رقم)2)ا طابق)

االر�سي)جليز)-)40000)مراكش)
املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
125917

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (24
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.NICOFI
تاجير) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا شوق)املجهز5.
اقامة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 2 رقم) ا شوة) منجان) كامب) فرح)
 40000 (- جليز) االر�سي) ا طابق)

مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 10.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )كريست5ان) ا تي):)50)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
ا س5 5)كاترين)جيزولناتالي)سيرف1)
: 50)حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة)
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() كريست5ان) ا تي) ا س5 )
جماعة) اطلس) فال) الحسا 5ة) دقار)
(. اقرير) اوت) دائر5) اغمات) قق5اد5)

مراكش)املغرب.
ا س5 5)كاترين)جيزولناتالي)سيرف1)
عن1ا ه)ا()دقار)الحسا 5ة)فال)اطلس)
اوت) دائر5) اغمات) قق5اد5) جماعة)

اقرير).)مراكش)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() كريست5ان) ا تي) ا س5 )
جماعة) اطلس) فال) الحسا 5ة) دقار)
(. اقرير) اوت) دائر5) اغمات) قق5اد5)

مراكش)املغرب
ا س5 5)كاترين)جيزولناتالي)سيرف1)
عن1ا ه)ا()دقار)الحسا 5ة)فال)اطلس)
اوت) دائر5) اغمات) قق5اد5) جماعة)

اقرير).)مراكش)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136234.

990I

أنسس1ف)أغري

أنسسوف أجري
إعالن)متذ د)ا ورارات

أنسس1ف)أغري
بل1ك)أ)رقم)45)حي)ا فتح)،)54000،)

خن5فر5)املغرب
أنسس1ف)أجري)»شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5«
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)بل1ك)أ)

رقم)45)حي)ا فتح)-)54000)خن5فر5)
املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.4375
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

املؤرخ)في)25)ماي)2022
تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)

قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
الحامل) زدقق) أنس) املسير) استوا ة)
رقم) ا 1طن5ة) ا تذريف)  بطاقة)

V345910
قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
زدقق) أنس) مشترك) مسير) تذ5ين)
ا 1طن5ة) ا تذريف) الحامل) بطاقة)

V345910(رقم
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
تذ ول)املاد5)13)من)ا نظام)األسا�سي)
قت1ق5ع) اإلدارية) باملسؤق 5ة) املتذلوة)

ا شركة

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) (01 بتاريخ) بخن5فر5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)223.

991I

CABINET BADREDDINE

GLASS-ALU ZAGORI
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

CABINET BADREDDINE
279)أ)مسير5)1)اقامة)هني)ا شوة)

رقم)1)،)0،)مراكش)املغرب
GLASS-ALU ZAGORI)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
)في)ط1ر)ا تصف5ة(

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)محل)رقم)
1)دقارأوت)أقعزق)حرب5ل)ا ب1ر)-)

40000)مراكش)املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.57425

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 ماي) (23 في) املؤرخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
مبلغ) (GLASS-ALU ZAGORI
قعن1ان) درهم) (100.000 رأسما ها)
مورها)اإلجتماعي)محل)رقم)1)دقارأوت)
أقعزق)حرب5ل)ا ب1ر)-)40000)مراكش)
املغرب) ت5جة)ل):)طبوا) لبن )23)من)

ا وا 1ن)االسا�سي) لشركة.
محل) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
1)دقارأوت)أقعزق)حرب5ل)ا ب1ر)-) رقم)

40000)مراكش)املغرب.)
ق)عين:

عن1ا ه)ا() ق) مزا) محم ) ا س5 )5()
 40000 ا ب1ر) أقعزق)حرب5ل) دقارأوت)
مراكش)املغرب)كمصفي))5() لشركة.

قعن )اإلقتضاء)الح قد)املفرقضة)
محل) املخ1 ة) هم) ا صالح5ات) على)
ا ذو1د) تبل5غ) محل) ق) املخابر5)

قا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)-
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136226.

992I

FLASH ECONOMIE

SIENI
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

SIENI
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
)مورها)اإلجتماعي:)332)شارع)

ابراه5م)ا رقداني)ا طابق)5)رقم)21 
اقامة)ريحان)-)ا  ار)ا ب5ضاء

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
539719

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 مارس) (14
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 
SIENI:تسم5ة)ا شركة

غرض)ا شركة)بإوجاز):)-شراء)ب5ع؛)
قاستيراد) ت1زيع) قا تصن5ع) ا تمث5ل)
األجهز5) أق) املنتجات) جم5ع) قتص ور)
أق)اآلالت)أق)امل1اد)الخام)أق)املنتجات)

ا نهائ5ة
عن) قاالستشار5) 5ابة) ا  راسات)
ا غير)في)املجاالت)ا تجارية)أق)املا 5ة)أق)

األثاث)أق)ا ذوارات
جم5ع)األعمال)ا ذامة)أق)الخاصة)

بجم5ع)أشكا ها
 332 (: االجتماعي) املور) عن1ان)
شارع)ابراه5م)ا رقداني)ا طابق)5)رقم)

21)اقامة)ريحان)-)ا  ار)ا ب5ضاء
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي
 1.000 (: مرابط) سهام) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء
 16 عن1انها) مرابط) ا س5 5)سهام)
شارع)عب )ا لط5ف)بن)ق قر)طابق)1 

شوة)3)حي)راسين-)ا  ار)ا ب5ضاء
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قا ذائل5ة) ا شخص5ة) :األسماء)
قم1اطن)مسيري)ا شركة

 16 عن1انها) مرابط) ا س5 5)سهام)
شارع)عب )ا لط5ف)بن)ق قر)طابق)1 

شوة)3)حي)راسين)-)ا  ار)ا ب5ضاء
باملركز) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا ب5ضاء) با  ار) الجه1ي) الستثمار)

بتاريخ)15)مارس)2022

993I

distra conseils

 ETABLISSEMENT
 TANTAOUI POUR
 L›EDUCATION ET

L›ENSEIGNEMENT PRIVE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

رفع)رأسمال)ا شركة

distra conseils
رقم)2)بل1ك)21)ا طابق)ا ثاني)ا حي)
الحسني)،)40000،)مراكش)املغرب
 ETABLISSEMENT TANTAOUI

 POUR L›EDUCATION ET
L›ENSEIGNEMENT PRIVE)شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5
رقم)2)بل1ك)21)ا طابق)ا ثاني)ا حي)
الحسني)،)40000،)مراكش)املغرب
 ETABLISSEMENT TANTAOUI

 POUR L›EDUCATION ET
 L›ENSEIGNEMENT PRIVE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
)قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)

االزدهار)امت اد)رقم)6)اك)مراكش)-)
40000)مراكش)املغرب.

رفع)رأسمال)ا شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.66283
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
رفع) تم) (2022 وناور) (17 في) املؤرخ)
ق ره) بمبلغ) ا شركة) رأسمال)
من) أي) درهم«) (4.900.000«
 5.000.000« إلى) درهم«) (100.000«
مواصة) إجراء) (: طريق) عن) درهم«)
ق) املو ار) املح د5) ا شركة) دو1ن) مع)

املستحوة.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) (02 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)6028.
994I

FNMCOMPTA

S.M.T. D3
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER(،(90000،(TANGER
MAROC

S.M.T. D3)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)
م1الي)إسماع5ل)14)إقامة)م1الي)

إسماع5ل)ا طابق)3)رقم)9)-)طنجة)-)
90000)طنجة)املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
127749

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (18
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 S.M.T.(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

.D3
ا نول) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
قا تص ور) قا  قلي) لبضائع,) ا 1طني)

ق)االستراد.
شارع) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
م1الي) إقامة) (14 إسماع5ل) م1الي)
إسماع5ل)ا طابق)3)رقم)9)-)طنجة)-)

90000)طنجة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )منير)مسذ1دي):)500)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).

 500 (: ا هاشمي) بن) اوة) ا س5 5)
حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

ا س5 )منير)مسذ1دي):)500)بو5مة)
100)درهم.

 500 (: ا هاشمي) بن) اوة) ا س5 5)
بو5مة)100)درهم.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() مسذ1دي) منير) ا س5 )
 -  02 04)رقم) 01)ز وة) حي)اإلدريس5ة)

طنجة)90000)طنجة)املغرب.
ا س5 5)اوة)بن)ا هاشمي)عن1ا ه)ا()
الص)ك1 5ناص)ز وة)ابن)ا صباغ)رقم)

10)-)طنجة)90000)طنجة)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() مسذ1دي) منير) ا س5 )
 -  02 04)رقم) 01)ز وة) حي)اإلدريس5ة)

طنجة)90000)طنجة)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) (01 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)5096.
995I

TGE FIDUS

NORDSUD GAZ
تذ5ين)متصرفين

TGE FIDUS
شارع)ا زرقط1ني)كمال)بارك)سا تر)

عمارB(5)رقم)39)ا طابق)6)،)28810،)
املحم وة)املغرب

NORDSUD GAZ)»شركة)
املساهمة«

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)جماعة)
 وصابي)ملك5ة)ا بغ ادي)-)-)ڭلم5م)

املغرب.
»تذ5ين)متصرفين«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.621

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
املؤرخ)في)26)و1 15)2020)تورر)تذ5ين)
املا 5ة) ا سن1ات) خالل) متصرفين)

ا تا 5ة:)
2020/2021/2022 -

األشخاص)ا طب5ذ15ن:)
ا س5 )5()ب1ع5 5)سذ )بصفته)ا()

قا كائن) االدار5) مجلس) سكرتير)
عن1ا ه)ا()ب:)7)زتوة)ابن)خل5وان)حي)

ا نخ5ل)-)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
الجراري) ج5ب) ا س5 )5()
قا كائن) اداري) متصرف) بصفته)ا()
امل1من) عب ) ز وة) (14 ب:) عن1ا ه)ا()

امل1ح ي)م)ج)-)مكناس)املغرب
املمثل) (( االعتباري1ن) األشخاص)

ا  ائم(:)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
أبريل) (05 بتاريخ) بكلم5م) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)147.
996I

FLASH ECONOMIE

AQUALONE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

AQUALONE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
)مورها)اإلجتماعي:)46)شارع)

ا زرقط1ني)-)ا طابق)2)-)ا شوة)رقم)
6)-)ا  ار)ا ب5ضاء

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
544805

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (19
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 
AQUALONE:تسم5ة)ا شركة
غرض)ا شركة)بإوجاز):)-تاجر

)شراء)قإعاد5)ب5ع)جم5ع)املنتجات)
املادوة)أق)ا سلع)أق)امل1اد)من)أي) 1ع)

كان-
ا تجارية) ا ذالمات) جم5ع) تمث5ل)
إلى) باإلضافة) األجنب5ة) أق) ا 1طن5ة)
قا شحن) قا  ق 5ة) ا 1طن5ة) ا تجار5)
قا ت1زيع)لجم5ع)املنتجات)أق)امل1اد)أق)

األجزاء)أق)ا سلع)أق)امل1اد-
االستيراد)ق)ا تص ور-
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عن1ان)املور)االجتماعي):)46)شارع)
رقم) ا شوة) (- (2 ا طابق) (- ا زرقط1ني)

6)-)ا  ار)ا ب5ضاء
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة
 100.000 ا شركة:) :مبلغ)رأسمال)

درهم،)موسم)كا تالي
1.000)حصة) (: ا س5 ) اقلي) ب5ل)

بو5مة)100)درهم) لحصة
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) :األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء
ا س5 ) اقلي) ب5ل)عن1ا ه)بل1ك)إي)
رقم)68)قرية)الجماعة)-)ا  ار)ا ب5ضاء
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) :األسماء)

قم1اطن)مسيري)ا شركة
ا س5 ) اقلي) ب5ل)عن1ا ه)بل1ك)إي)
رقم)68)قرية)الجماعة)-)ا  ار)ا ب5ضاء
باملركز) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا ب5ضاء) با  ار) الجه1ي) الستثمار)

بتاريخ)30)ماي)2022 

997I

TGE FIDUS

NORDSUD GAZ
تذ5ين)رئيس)مجلس)اإلدار5

TGE FIDUS
شارع)ا زرقط1ني)كمال)بارك)سا تر)

عمارB(5)رقم)39)ا طابق)6)،)28810،)
املحم وة)املغرب

NORDSUD GAZ)»شركة)
املساهمة«

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)جماعة)
 وصابي)ملك5ة)ا بغ ادي)-)-)ڭلم5م)

املغرب.
»تذ5ين)رئيس)مجلس)اإلدار5«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.621

اإلداري) ا ذام) الجمع) إطار) في) (
املؤرخ)في)13)أكت1بر)2020

تورر)تذ5ين)ا س5 )ب1ع5 5)سذ 
شركة) إدار5) ملجلس) رئيسا)

NORDSUD GAZ
بتاريخ:)26)أكت1بر)2020

املخ1 ة) ه) ا صالح5ات) قتتمثل)
ف5ما)ولي:)تس5ير)-تمت5ل)-)االمضاء

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

أبريل) (05 بتاريخ) بكلم5م) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)146.

998I

TGE FIDUS

NORDSUD GAZ

تذ5ين)متصرفين

TGE FIDUS

شارع)ا زرقط1ني)كمال)بارك)سا تر)

عمارB(5)رقم)39)ا طابق)6)،)28810،)

املحم وة)املغرب

NORDSUD GAZ)»شركة)

املساهمة«

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)جماعة)

 وصابي)ملك5ة)ا بغ ادي)-)-)ڭلم5م)

املغرب.

»تذ5ين)متصرفين«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.621

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

تورر) (2020 أكت1بر) (13 في) املؤرخ)

ا سن1ات) خالل) متصرفين) تذ5ين)

املا 5ة)ا تا 5ة:)

2020/2021/2022 -

األشخاص)ا طب5ذ15ن:)

خل5 ) الجراري) ا س5 )5()

قا كائن) اداري) متصرف) بصفته)ا()

عن1ا ه)ا()ب:)كازا)كرين)تاقن)ف5ال)76 

ب1سك1ر5)ا ن1اصر)-)ا ب5ضاء)املغرب

ا س5 )5()ا  رهم)ب1بكر)بصفته)ا()

قا كائن) االدار5) مجلس) سكرتير)

 24 رقم) ا بحرية) عن1ا ه)ا()ب:)شارع)

ا حي)الحسني)-)ا ذ15ن)املغرب

املمثل) (( االعتباري1ن) األشخاص)

ا  ائم(:)

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

أبريل) (05 بتاريخ) بكلم5م) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)146.

999I

CABINET BEN MOKHTAR

HORIZON STAY
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

CABINET BEN MOKHTAR
 Centre(d›Affaires(NOVA

 AFRICA. 40 Rue Al Banafsaj. 1er
 Etage(N°22.(Vieille(Montagne(،

90020،(TANGER(MAROC
HORIZON STAY)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)15إقامة)

ا تجم5ل)شارع)أبي)ا  رداء)ا طابق6 
املكتب)رقم)37 - 90000)طنجة)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
127855

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (24
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.HORIZON STAY
تو وم) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
ا س5اح5ة) اإلقامة) خ مات)

قالخ مات)عات)ا صلة..
عن1ان)املور)االجتماعي):)15إقامة)
ا طابق6  ا  رداء) أبي) ا تجم5ل)شارع)
طنجة) (90000  -  37 رقم) املكتب)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
مبلغ)رأسمال)ا شركة:)1.000.000 

درهم،)موسم)كا تالي:
 10.000 (: ا ب1شتي) عمر) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() ا ب1شتي) عمر) ا س5 )

إقامة) مل5ل5ة) ز وة) ا سالم.) شارع)

 19 رقم) ا شوة) أ) (2 ا طابق) نس5مة)

90000)طنجة)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

عن1ا ه)ا() ا ب1شتي) عمر) ا س5 )

إقامة) مل5ل5ة) ز وة) ا سالم.) شارع)

 19 رقم) ا شوة) أ) (2 ا طابق) نس5مة)

90000)طنجة)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

و1 15) (03 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)254418.

1000I

FLASH ECONOMIE

NEGOCE MSK
NEGOCE MSK

رأسما ها):)10.000)درهم

مورها)االجتماعي):)11)ز وة)

عزيز)بالل)ا طابق)5)املذاريف)

-ا  ار)ا ب5ضاء

تح1يل)املور)االجتماعي

رفع)راسمال

ت1س5ع)نشاط)ا شركة

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

 27 بتاريخ) املؤرخ) ا 1ح5 )  لشريك)

ابريل)2010)قرر):

تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة)إلى)

ا  ار)ا ب5ضاء)38)ز وة)ا 1قت)إقامة)

ح5 ر)الجراح)رقم)10)ب1رك1ن.

 10.000 رفع)رأسمال)ا شركة)من)

درهم)إلى)200.000)درهم.

إلضافة) ا شركة) نشاط) ت1س5ع)

قاألدقات) اآلالت) تأجير) نشاط)

ا صغير5.

تح وث)ا نظام)األسا�سي) لشركة.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

 14 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

أكت1بر)2010)تحت)رقم)367686. 

1001I
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FLASH ECONOMIE

NEGOCE MSK
تأسيس)شركة

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

)مورها)اإلجتماعي):)11)ز وة)
عزيز)بالل)ا طابق)5)املذاريف)-)

ا  ار)ا ب5ضاء
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

191191
 4 في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2008  1فمبر)
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة):
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
 NEGOCE (: ا شركة) تسم5ة)

.MSK
استيراد) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
مستشار) (، قب5ع) قشراء) قتص ور)

تجاري.
11)ز وة) (: عن1ان)املور)االجتماعي)
عزيز)بالل)ا طابق)5)املذاريف)-)ا  ار)

ا ب5ضاء.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة.
 10.000 (: ا شركة) رأسمال) مبلغ)
بو5مة) حصة) (100 الى) موسم) درهم)
ا س5 ) ا 1ح5 ) درهم) لشريك) (100

محم )ا ب1هالي.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
ا س5 ) ا شركة) مسيري) قم1اطن)
مل 5) مسير) عن1ا ه) ا ب1هالي) محم )

غير)مح قد5.
باملركز) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا ب5ضاء) با  ار) الجه1ي) الستثمار)
رقم) تحت) (2008 10) 1 بر) بتاريخ)

.191191
1002I

fiduazizi

CHARMING STORE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة
fiduazizi

شارع)عمر)املختار)حي)ا و س)شارع)
عمر)املختار)حي)ا و س،)7000،)

ا ذ15ن)املغرب
CHARMING STORE)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)املنطوة)

ا صناع5ة)املر�سى)87)املر�سى)ا ذ15ن)
- 70000)ا ذ15ن)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
41813

في) مؤرخ) م1ثق) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (25
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.CHARMING STORE
خ5اطة) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
املالبس)قاإلكسس1ارات) أ 1اع) جم5ع)
قاملالبس)قاملالبس)بجم5ع)أ 1اعها)قفي)
الجاهز5) قاملالبس) األقمشة) جم5ع)
في) قاألطفال) لب5ع) قا رجال)  لنساء)
املغرب)أق) لتص ور)في)جم5ع)ا شركات)
.قا تص ور)قاالستيراد)قا شراء)قا ب5ع)

بالجملة)أق)شبه)الجملة)
تجار5)األسماك..

املنطوة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ا ذ15ن) املر�سى) (87 املر�سى) ا صناع5ة)

- 70000)ا ذ15ن)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 ا س5 )عب )الحق)اقق5تي):)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
اقق5تي) الحق) عب ) ا س5 )
ا بحر) اقامة) ا نهضة) حي) عن1ا ه)ا()
 70000 ا ذ15ن) املر�سى) (47 رقم) ف5ال)

ا ذ15ن)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
اقق5تي) الحق) عب ) ا س5 )
ا بحر) اقامة) ا نهضة) حي) عن1ا ه)ا()
 70000 ا ذ15ن) املر�سى) (47 رقم) ف5ال)

ا ذ15ن)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1515/2022.
1003I

STE CISS SARL

CAFE SMIR
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

STE CISS SARL
مكتب)7)ز وة)رقم)399)ا طابق)
ا تاني)تجزئة)جنة)ا زيت1ن)1)بن)

س1د5)فاس)مكاتب)ابراه5م)مبذ1ت،)
30000،)فاس)املغرب

CAFE SMIR)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)37 
تجزئة)مبرقكة)2)حي)بلخ5اط)فاس)-)

30000)فاس)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

72479
 21 في) مؤرخ) حر) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل)
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 CAFE (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.SMIR
غرض)ا شركة)بإوجاز):)موهى.

 37 رقم) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
(- فاس) بلخ5اط) حي) (2 مبرقكة) تجزئة)

30000)فاس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 500 (: خيي) بن) يسف) بن) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
 500 (: املكاطع) اإلاله) عب ) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )بن)يسف)بن)خيي)عن1ا ه)ا()
2)املرجة)قاد) 119)تجزئة)شمس) رقم)

فاس)فاس)30000)فاس)املغرب.
املكاطع) اإلاله) عب ) ا س5 )
شرطة) ثكنة) رش5 5) شارع) عن1ا ه)ا()
ا  قحة) (30000 ا  قحة)قطر) لخ1يا)

قطر.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )بن)يسف)بن)خيي)عن1ا ه)ا()
2)املرجة)قاد) 119)تجزئة)شمس) رقم)

فاس)فاس)30000)فاس)املغرب
املكاطع) اإلاله) عب ) ا س5 )
شرطة) ثكنة) رش5 5) شارع) عن1ا ه)ا()
ا  قحة) (30000 ا  قحة)قطر) لخ1يا)

قطر
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)04)ماي)2022 

تحت)رقم)2354.
1004I

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

Sté «VOLTAI« SARL
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

 CONSEIL & BUSINESS
MARRAKECH

شوة)رقم)01)املسير5)1,)»س«)رقم)
32)،)40000،)مراكش)املغرب

Sté «VOLTAI« SARL)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

شوة) اإلجتماعي) مورها) قعن1ان)
 -  32 رقم) س) (1 املسير5) (01 رقم)

40000)مراكش)املغرب.
تف1يت)حصص

ا تجاري) ا سجل) في) ا تو55 ) رقم)
.87265

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2022 فبراور) (02 في) املؤرخ)
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املصادقة)على):
تف1يت)ا س5 ))5()مهن )املصل1حي)
500)حصة)اجتماع5ة)من)أصل)500 
ا سذ5 ) ()5( ا س5 ) حصة) فائ 5)

ا راحل)بتاريخ)02)فبراور)2022.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
مارس) (08 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)133639.
1005I

CABINET BAHMAD

MARASASH
إعالن)متذ د)ا ورارات

CABINET BAHMAD
إقامة)مراكش)بالزا)عمار5)د)1)شوة)
ب)21)ا طابق)ا ثاني)جليز)مراكش)
إقامة)مراكش)بالزا)عمار5)د)1)شوة)
ب)21)ا طابق)ا ثاني)جليز)مراكش،)

40000،)مراكش)املغرب
MARASASH)»شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5«
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)إقامة)

مراكش)بالزا)عمار5)د)1)شوة)رقم)21 
ا طابق)ا ثاني-)-)40.000)مراكش)

املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.113947

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
اتخاع) تم) (2021 شتنبر) (27 في) املؤرخ)

ا ورارات)ا تا 5ة:)
على) ونص) ا ذي) (:01 رقم) قرار)
ماولي:)قرر)ا شركاء)اعتماد)ا ذالمة)»)

«RIAD SASHEMA
على) ونص) ا ذي) (:02 رقم) قرار)
مور) (- ا شركة:) مور) *تغ5ير) ماولي:)
بالزا) مراكش) إقامة) الحالي:) ا شركة)
ا طابق) (21 رقم) شوة) (1 د) عمار5)
ا ثاني40.000-)مراكش)-)مور)الج و )
س5 ي) حي) ا  اعي) ملك)  لشركة:)
م5م1ن)درب)س5 ي)مبارك)رقم)-155 

40.000)مراكش)
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)03)ق)04:)ا ذي)ونص)على)
ا نظام) 4)من) ق) (3 ا بن ) تغ5ير) ماولي:)

ا نظام) تح5ين) (* (- األسا�سي) لشركة)
األسا�سي) لشركة.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (31 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136382.
1006I

CCA CONSULTING

 STAR EQUIPEMENT &
SERVICE INDUSTRY

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
تأسيس)شركة

CCA CONSULTING
 353,9eme ETG ESPACE IDRISS

 ANGLE BD MOHAMED
 V ET BD LA RESISTANCE
 CASABLANCA،(20300،
CASABLANCA MAROC

 STAR EQUIPEMENT & SERVICE
INDUSTRY)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)64)ز وة)
عب )هللا)امل و1ني)ا طابق)1)رقم)
2)ا  ار)ا ب5ضاء)-)20450)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

544457
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (26
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 STAR (: بمختصر)تسم5تها) اإلقتضاء)
 EQUIPEMENT & SERVICE

.INDUSTRY
أدقات) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
املذ ات) ا كبير5،) اآلالت) اآلالت،)

ا صناع5ة)أق)مذ ات)املواقل.
64)ز وة) (: عن1ان)املور)االجتماعي)
 2 رقم) (1 ا طابق) امل و1ني) هللا) عب )
ا  ار)ا ب5ضاء)-)20450)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)
ا شركة):)99)سنة).

 500.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)
درهم،)موسم)كا تالي:

ا س5 )عب )ا رح5م)مج ):)2.500 
حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

(: رش5 ) م1الي) ا كحل) ا س5 )
درهم) (100 بو5مة) حصة) (2.500

 لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
مج ) ا رح5م) عب ) ا س5 )
 4 رقم) آوة) تلة) أ) توس5م) عن1ا ه)ا()
ا  ار) (20470 ا شق) عين) كا 5ف1ر 5ا)

ا ب5ضاء)املغرب.
رش5 ) م1الي) ا كحل) ا س5 )
مبنى) ا بر 1�سي) جنان) عن1ا ه)ا()
ا  ار) (TR B 2 20450  10 رقم) (21

ا ب5ضاء)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
مج ) ا رح5م) عب ) ا س5 )
 4 رقم) آوة) تلة) أ) توس5م) عن1ا ه)ا()
ا  ار) (20470 ا شق) عين) كا 5ف1ر 5ا)

ا ب5ضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)با  ار)ا ب5ضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.
1007I

FIDUCIA-MID

STE TAYRITOUR SARL
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

FIDUCIA-MID
رقم)98)ا طابق)االقل)طريق)مكناس)
م5مالل)م5  ت)،)54350،)م5  ت)

م5  ت
STE TAYRITOUR SARL)شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5)في)ط1ر)

ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)16)ز وة)
كرس5ف)ا  و1ر)الج اد)-)54350 

م5  ت)املغرب.
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.2055
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 ماي) (13 في) املؤرخ)
 STE شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5)
رأسما ها) مبلغ) (TAYRITOUR SARL
مورها) قعن1ان) درهم) (80.000
ا  و1ر) كرس5ف) ز وة) (16 اإلجتماعي)
املغرب) م5  ت) (54350 (- الج اد)

 ت5جة)ل):)ت1قف)ا نشاط.
ق)ح د)مور)ا تصف5ة)ب)16)ز وة)
 54350 (- الج اد) ا  و1ر) كرس5ف)

م5  ت)املغرب.)
ق)عين:

ق) قيش1) مصطفى) ا س5 )5()
ا  و1ر) كرس5ف) ز وة) (16 عن1ا ه)ا()
املغرب) م5  ت) (54350 الج اد)

كمصفي))5() لشركة.
قعن )اإلقتضاء)الح قد)املفرقضة)
محل) املخ1 ة) هم) ا صالح5ات) على)
ق) ا ذو1د) تبل5غ) محل) ق) املخابر5)

ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)-
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (24 بتاريخ) بم5  ت) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)132.
1008I

MOGADOR BUSINESS CENTER

IMITAG TRAVAUX
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

MOGADOR BUSINESS CENTER
 ESSAOUIRA(،(44000،
ESSAOUIRA MAROC

IMITAG TRAVAUX)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شوة)في)
ا طابق)األقل)رقم)26-3)ا ص1ير5)
الج و 5)-)44000)ا ص1ير5)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
6175

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (05
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مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.IMITAG TRAVAUX
أشغال) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا بناء)ق)أشغال)مختلفة
استغالل)ا غابات)
أشغال)حفر)اآلبار.

في) :)شوة) االجتماعي) املور) عن1ان)
ا ص1ير5) (26-3 رقم) األقل) ا طابق)

الج و 5)-)44000)ا ص1ير5)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: الحسين) أب1غاش) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
الحسين) أب1غاش) ا س5 )
عن1ا ه)ا()دقار)ارتنان)ادغاس)44000 

ا ص1ير5)املفرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
الحسين) أب1غاش) ا س5 )
عن1ا ه)ا()دقار)ارتنان)ادغاس)44000 

ا ص1ير5)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) با ص1ير5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)188.
1009I

redallah sarl

 BOUDERKA DISTRIBUTION
ET LOGISTICS

إعالن)متذ د)ا ورارات

redallah sarl
2)ز وة)س1ريا)ا شوة)15)شارع)

الحسن)ا ثاني)امل ونة)الج و 5)،)
30000،)فاس)املغرب

 BOUDERKA DISTRIBUTION ET

LOGISTICS)»شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5«

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)املحل)15 
ا وطع)من)15)الى)18)تجزئة)جيهان)

بنس1د5)-)30000)فاس)املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.53269

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
اتخاع) تم) (2021 دجنبر) (30 في) املؤرخ)

ا ورارات)ا تا 5ة:)
على) ونص) ا ذي) (:1 رقم) قرار)
ب) ا شركة) مال) راس) رفع) ماولي:)
درهم) 5صبح) (2971801.82

درهم3071801.82
على) ونص) ا ذي) (:2 رقم) قرار)
ا شركة) مال) راس) خفض) ماولي:)
درهم) 5صبح) (71801.82 ب)

درهم3000000.00
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
6:)ا ذي)ونص)على) بن )رقم)ا بن )
اصبحت) ا شركة) حصص) ماولي:)

30000)حصة
ونص) ا ذي) (:7 ا بن ) رقم) بن )
اصبح) ا شركة) راسمال) ماولي:) على)

3000000)درهم
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)30)ماي)2022 

تحت)رقم)2817.
1010I

SOFI RIMA

BED ‹ BOX COMPANY
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

SOFI RIMA
صن قق)ا برو )2436)امل ونة)

الج و 5)فاس)،)30000،)فاس)
املغرب

BED ‹ BOX COMPANY)شركة)
عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)مكلتب)
مرينة)ا طابق)3)مكتب)19)شارع)

عب ا كريم)بنجل1ن)فاس)-)30000 
فاس)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
72541

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (27
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 BED(’ (: اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها)

.BOX COMPANY
اعاد5) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
ت قير)ا 1رق)املو1ى)املستذمل)-)ا تاج)
ا ومامة)الح15ا 5ة)-)مذ ات)الحصان)
(- املختلفة) االشغال) (- ا فارس) ق)

ا تص ور)ق)االستيراد.
مكلتب) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
شارع) (19 مكتب) (3 ا طابق) مرينة)
 30000 (- فاس) بنجل1ن) عب ا كريم)

فاس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
محم ) حس5ني) صولي) ا س5 )
درهم) (100 بو5مة) حصة) (1.000  :

 لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
محم ) حس5ني) صولي) ا س5 )
اقامة) (20 بيرقث) شارع) عن1ا ه)ا()
فاس) (30000 فاس) (1 ا زه1ر) غ5ثة)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
محم ) حس5ني) صولي) ا س5 )
اقامة) (20 بيرقث) شارع) عن1ا ه)ا()
فاس) (30000 فاس) (1 ا زه1ر) غ5ثة)

املغرب.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)12)ماي)2022 

تحت)رقم)2134.
1011I

STE FIDUCONFIANCE

 ALTEN DELIVERY CENTER
MAROC

إعالن)متذ د)ا ورارات

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9,(Bd(Med(V,(V.N,(Fès(،(30000،

FES MAROC
 ALTEN DELIVERY CENTER

MAROC)»شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 «
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)فاس)

ش1ر،)ب)1،)بالط1)404-405،)فاس)
- 30000)فاس)املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.29809
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
اتخاع) تم) (2022 مارس) (03 في) املؤرخ)

ا ورارات)ا تا 5ة:)
على) ونص) ا ذي) (:1 رقم) قرار)
على) ا شركة) نشاط) تذ ول) ماولي:)
مست1ى)املاد5)2)من)ا نظام)األسا�سي)
نشاط) على) با تشط5ب) قع ك)
لحساب) املسبق) قا تذ5ين) ا ت1ظ5ف)
ا هن سة) نشاط) قاضافة) ا غير)
ق ظم) ا تون5ات) في) قاالستشارات)

املذل1مات
قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
األسا�سي) ا وا 1ن) ص5اغة) إعاد5)

 لشركة)
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
على) ونص) ا ذي) (:2 رقم) بن )
على) ا شركة) نشاط) تذ ول) ماولي:)
مست1ى)املاد5)2)من)ا نظام)األسا�سي)
نشاط) على) با تشط5ب) قع ك)
لحساب) املسبق) قا تذ5ين) ا ت1ظ5ف)
ا هن سة) نشاط) قاضافة) ا غير)
ق ظم) ا تون5ات) في) قاالستشارات)

املذل1مات
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باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ا تجارية)بفاس)بتاريخ)25)ماي)2022 

تحت)رقم)2298.

1012I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

BLUE START BUSINESS
إعالن)متذ د)ا ورارات

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence Farah-Appt n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech(-maroc(،(40000،

MARRAKECH MAROC

BLUE START BUSINESS)»شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5«

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)تاغ1 ة)8 

جماعة)تسلطا ت)دقار)بن)كاقي)-).)

مراكش)املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.72095

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

اتخاع) تم) (2022 ماي) (30 في) املؤرخ)

ا ورارات)ا تا 5ة:)

قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

بب5ع) فا 1 تين) كاول) االنسة) قامت)

مجم1ع)حصصها)في)ا شركة)قاملو ر5)

ب5ير) كاول) ا س5 ) حصة) فائ 5) (45

فرانس1ا

قرار)رقم)2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

من) فا 1 تين) كاول) االنسة) استوا ة)

ا تخلي) مع) كمسير5) لشركة) مهامها)

عن)ا ت1ق5ع)ا بنكي

قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)

بن )رقم)6:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

لحصص) الج و ) ا توس5م) اصبح)

ا س5 ) (- ا تالي) ا شكل) عاى) ا شركة)

كاول)ب5ير)فرانس1ا)55)حصة)-)ا س5 )

كاول)ا ط1ان)45)حصة.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

و1 15) (03 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136427.

1013I

درعة)ارشادات)ش.م.م

 LUMIERE ET CINEMA :
SARL

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
تأسيس)شركة

درعة)ارشادات)ش.م.م
شارع)محم )الخامس)ص.ب)رقم)10 
قرزازات)،)45000،)قرزازات)املغرب
 LUMIERE ET CINEMA SARL :
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)إقامة)

سلمى)شوة)32)ب)مذسكر)ا غ1ل)-)
40000)مراكش)املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
125827

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (06
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.LUMIERE ET CINEMA SARL
تو وم) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

خ مات)متذلوة)بأعمال)ا سينما.
إقامة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
(- ا غ1ل) مذسكر) ب) (32 شوة) سلمى)

40000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 10.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )فري وريك)باتريس)بالن�سي):)
34)حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
ا س5 5) اطالي)جيراردون)أن)فيري):)
33)حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
33)حصة) (: ب1كزقل) خا  ) ا س5 )

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
بالن�سي) باتريس) فري وريك) ا س5 )
عن1ا ه)ا()20)ز وة)فيردوار)17000)ال)

رقش5ل)فرنسا.

ا س5 5) اطالي)جيراردون)أن)فيري)
شارع) (2 رقم) خا  ) إقامة) عن1ا ه)ا()
مراكش) (40000 ا راب5حي) ا ش5خ)

املغرب.
عن1ا ه)ا() ب1كزقل) خا  ) ا س5 )
 381 رقم) (22 بل1ك) ا نخ5ل) تجزئة)

سيبع)40000)مراكش)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
بالن�سي) باتريس) فري وريك) ا س5 )
عن1ا ه)ا()20)ز وة)فيردوار)17000)ال)

رقش5ل)فرنسا
ا س5 5) اطالي)جيراردون)أن)فيري)
شارع) (2 رقم) خا  ) إقامة) عن1ا ه)ا()
مراكش) (40000 ا راب5حي) ا ش5خ)

املغرب
عن1ا ه)ا() ب1كزقل) خا  ) ا س5 )
 381 رقم) (22 بل1ك) ا نخ5ل) تجزئة)

سيبع)40000)مراكش)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136133.
1014I

cabinet jdaini

ELANBRI CASH
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE

 HAY(EL(HASSANI(BERKANE(،
63300،(berkane(maroc

ELANBRI CASH)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

تجزئة) اإلجتماعي) مورها) قعن1ان)
 63300 (- بركان) (31 رقم) (2 ا 1فاء)

بركان)املغرب
املسؤق 5ة) عات) شركة) تأسيس)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

8509
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (14
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)

(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ELANBRI CASH

ق) *ا ب5ع) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا شراء.

تجزئة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)

 63300 (- بركان) (31 رقم) (2 ا 1فاء)

بركان)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

ا س5 )ا ذنبري)سمير):)340)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).

 330 (: اسامة) ا ذنبري) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

ا س5 )ا ذنبري)احم ):)330)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() سمير) ا ذنبري) ا س5 )

بركان) املواقمة) حي) (385 ز وة) (55

63300)بركان)املغرب.

عن1ا ه)ا() اسامة) ا ذنبري) ا س5 )

بركان) املواقمة) حي) (385 ز وة) (55

63300)بركان)املغرب.

عن1ا ه)ا() احم ) ا ذنبري) ا س5 )

بركان) املواقمة) حي) (385 ز وة) (55

63300)بركان)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

عن1ا ه)ا() سمير) ا ذنبري) ا س5 )

بركان) املواقمة) حي) (385 ز وة) (55

63300)بركان)املغرب

عن1ا ه)ا() اسامة) ا ذنبري) ا س5 )

بركان) املواقمة) حي) (385 ز وة) (55

63300)بركان)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (26 بتاريخ) ببركان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)285/2022.

1015I
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SAHEL PLANTES
إعالن)متذ د)ا ورارات

CASABLANCA MAROC(،20040
SAHEL PLANTES)»شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5«
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)دقار)
الخ ار5،)الخ5اوطة)ا ساحل)-)-)

برش5 )املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.6073

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
اتخاع) تم) (2021 أبريل) (16 في) املؤرخ)

ا ورارات)ا تا 5ة:)
على) ونص) ا ذي) (:1- رقم) قرار)

ماولي:)ب5ع)حصص)اجتماع5ة
على) ونص) ا ذي) (:2- رقم) قرار)

ماولي:)استوا ة)مسير
على) ونص) ا ذي) (:3- رقم) قرار)

ماولي:)تذ5ين)مسير)ج و 
على) ونص) ا ذي) (:4- رقم) قرار)

ماولي:)تح5ين)ا وا 1ن)األسا�سي
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)-1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ب5ع))300()ثالثمائة)حصة)اجتماع5ة)
إلى) مجته ) وحيى) ا س5 ) طرف) من)
املف1ت) ه)ا س5 )عب )ا ذاطي)شف5ق)
بن )رقم)-2:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

استوا ة)املسير)ا س5 )وحيى)مجته 
بن )رقم)-3:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
شف5ق) ا ذاطي) عب ) ا س5 ) تذ5ين)

مسيرا)ج و ا) لشركة
بن )رقم)-4:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

تح5ين)ا وا 1ن)األسا�سي
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (11 بتاريخ) ببرش5 ) االبت ائ5ة)

2021)تحت)رقم)600/2021.
1016I

GLOBE FIDUCIAIRE

HÉRITIERS GUISSI THAMI
عو )تس5ير)حر)ألصل)تجاري))األشخاص)

املذن1ي1ن(
عو )تس5ير)حر)ألصل)تجاري

Héritiers GUISSI THAMI

قي) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
 Héritiers أعطى) (2022 ماي) (30
با سجل) املسجل) (GUISSI THAMI
ا تجاري)172634)باملحكمة)ا تجارية)
الحر) ا تس5ير) حق) ا ب5ضاء) با  ار)
 49-51 ب) ا كائن) ا تجاري)  ألصل)
(- ا ب5ضاء.) الج و 5،ا  ار) ز وة)
20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب) فائ 5)
 9 مل 5) (AGENCE WLAD GUISSI
ق) (2022 ماي) (30 من) تبت ئ) سنة)
مبلغ) موابل) (2031 ماي) (30 في) تنتهي)

شهري)ق5مته)1.000)درهم.
1017I

CABINET BEN MOKHTAR

TANGER BU
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قفل)ا تصف5ة

CABINET BEN MOKHTAR
 Centre(d›Affaires(NOVA

 AFRICA. 40 Rue Al Banafsaj. 1er
 Etage(N°22.(Vieille(Montagne(،

90020،(TANGER(MAROC
TANGER BU)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي):)56)ز وة)
أبي)جرير)ا طباري)-)90000)طنجة)

املغرب.
قفل)ا تصف5ة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
.41881

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 ماي) (19 في) املؤرخ)
TANGER BU)شركة)عات)املسؤق 5ة)
 100.000 رأسما ها) مبلغ) املح قد5)
 56 اإلجتماعي) مورها) قعن1ان) درهم)
 90000 (- ا طباري) جرير) أبي) ز وة)
طنجة)املغرب) ت5جة) وفل)ا تصف5ة.

ق)عين:
ق) أبضالص) محم ) ا س5 )5()
عن1ا ه)ا()تجزئة)ا وادرية)ف5ال)زكرياء)
رقم)25)ب1با ة)90000)طنجة)املغرب)

كمصفي))5() لشركة.
ق)ق )تم)انذواد)الجمذ5ة)الختام5ة)
ز وة) (56 قفي) (2022 ماي) (19 بتاريخ)
طنجة) (90000 (- ا طباري) جرير) أبي)

املغرب.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)254214.
1018I

KAMAR BENOUNA

MFRUITS
)ش)م)م

)دات)مساهم)قح5 
إعالن)متذ د)ا ورارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH 34

،(20160،(Casablanca(MAROC
مساهم) دات) م) م) MFRUITS)ش)
املسؤق 5ة) عات) »شركة) قح5 )

املح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 «
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)برقبرتي)
بن)داقد)ا غابة)دقار)اوت)�سي)براه5م)
 41050 (- شيشاق5) مجاط) ا و5ضة)

شيشاق5)املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

ا تجاري:) ا سجل) في) ا تو55 ) رقم)
.233

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
املؤرخ)في)28)مارس)2022

تم)اتخاع)ا ورارات)ا تا 5ة:)
قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
املوترحة) ا ذ5ن5ة) املساهمة) اقرار)
املك1 ة) راسمال) االسهم) لجم5ع)
قبل) من) حصة) (1.000 اي) ا شركة)
 Atlas« ا شركة) ا شركاء) فائ 5)
ط1ر) Fruits Company« S A Sفي)

االنشاء
على) ونص) ا ذي) (:2 رقم) قرار)
 Atlas Fruits«(ماولي:)اعتماد)ا شركة
مع) ج و ) كمساهم) (»Company
تغ5ير)ا بن )ا 1اح )ا ثاني)ا سادس)ق)

ا سابع)من)ا و1ا ين)
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)0:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) بامنتا 1ت) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)93/2022.
1019I

STE TRAFISCO

A.D.T PROMO
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

STE TRAFISCO
شارع)عب هللا)ابن)ا زبير)م1يلحا)

الج و 5)273)،)24000،)الج و 5)
املغرب

A.D.T PROMO)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)مركز)
رياض)61)زاقية)شارع)ال ة)واق51)ق)
مصطفى)املذاني)رقم)69)ا طابق)

ا تاني)ا  ارا ب5ضاء)-)20000 
ا  ارا ب5ضاء)املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
529449

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 وناور) (13
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 A.D.T (: اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها)

.PROMO
االنذاش) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا ذواري.
مركز) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ق) واق51) ال ة) شارع) زاقية) (61 رياض)
ا طابق) (69 رقم) املذاني) مصطفى)
 20000 (- ا  ارا ب5ضاء) ا تاني)

ا  ارا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 5)اوة)هللا)غالم):)334)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
ا س5 5)تسن5م)غالم):)333)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
حصة) (333 (: غالم) دعاء) ا س5 5)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
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قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() غالم) هللا) اوة) ا س5 5)
 33 رقم) (3 الجن1ب) تجزئة) جمة)

24000)الج و 5)املغرب.
عن1ا ه)ا() غالم) تسن5م) ا س5 5)
 33 رقم) (3 الجن1ب) تجزئة) جمة)

24000)الج و 5)املغرب.
عن1ا ه)ا() غالم) دعاء) ا س5 5)
 33 رقم) (3 الجن1ب) تجزئة) جمة)

24000)الج و 5)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() غالم) بشذ5ب) ا س5 )
 33 رقم) (3 الجن1ب) تجزئة) جمة)

24000)الج و 5)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 24 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

وناور)2022)تحت)رقم)809592.
1020I

KAMAR BENOUNA

 MANDAGRO
ش)م)م)

دات)مساهم)قح5 
إعالن)متذ د)ا ورارات

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH(، 34
20160،(Casablanca(MAROC

MANDAGRO)ش)م)م)دات)مساهم)
قح5 )»شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 «
قعن1ان)مورها)االجتماعي:)برقبريتي)
شذبة)-)دقار)س5 ي)الخ ور)ق5 5)
مجاط)شيشاق5)-)41050)شيشاق5)

املغرب.
»إعالن)متذ د)ا ورارات«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)
.755

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
اتخاع) تم) (2022 مارس) (28 في) املؤرخ)

ا ورارات)ا تا 5ة:)
قرار)رقم)1:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
املوترحة) ا ذ5ن5ة) اقراراملساهمة)
املك1 ة) راسمال) االسهم) لجم5ع)
حصة) فائ 5) (1.000 اي) ا شركة)
»Atlas Fruits Company «S A S)في)

ط1ر)االنشاء

على) ونص) ا ذي) (:2 رقم) قرار)

 Atlas Fruits«(ماولي:)اعتماد)ا شركة

مع) ج و ) كمساهم) (»Company

تغ5ير)ا بن )ا 1اح )ا ثاني)ا سادس)ق)

ا سابع)من)ا و1ا ين)

قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)

بن )رقم)0:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (30 بتاريخ) بامنتا 1ت) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)92/2022.

1021I

KAMAR BENOUNA

 HELICONIA AFRICA

 DEVELOPMENT S A S
دات)مساهم)قح5 
إعالن)متذ د)ا ورارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH 34

،(20160،(Casablanca(MAROC

 HELICONIA AFRICA

DEVELOPMENT S A S)دات)

مساهم)قح5 )»شركة)املساهمة«

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)ا تجزئة)

58)برج)CFC)ا طابق)ا ثا ث)

-)ا  ارا ب5ضاء)ا فا)-)20110 

ا  ارا ب5ضاء)املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.524851

بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)

اتخاع) تم) (2022 وناور) (17 في) املؤرخ)

ا ورارات)ا تا 5ة:)

على) ونص) ا ذي) (:1 رقم) قرار)

االستوا ة) ا ذام) الجمع) قرر) ماولي:)

ا شركة) من) كل) االدار5) مهام) من)

»HELICONIA Holding«)ق)ا شركة)

«HELICONIA Luxembourg«

قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)

بن )رقم)0:)ا ذي)ونص)على)ماولي

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 23 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)824974.
1022I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(ائتما 5ة)ا ثوة)ا ذ15ن

LAAYOUNE

BEST COMPANY LOGISTIC
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

 FIDUCIAIRE(ائتما 5ة)ا ثوة)ا ذ15ن
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع)عالل)بن)عب )هللا)املر�سى)
ا ذ15ن)،)72000،)املر�سى)ا ذ15ن)

املغرب
 BEST COMPANY LOGISTIC

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)ا نهضة)
ز وة)طا طان)رقم20)شوة)02 - 
70002)املر�سى)ا ذ15ن)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
41833

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (26
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 BEST (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

. COMPANY LOGISTIC
:) ول) بإوجاز) ا شركة) غرض)
تجار5) ا غير.) لحساب) ا بضائع)

األسماك........).
حي) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
شوة) رقم20) طا طان) ز وة) ا نهضة)

02 - 70002)املر�سى)ا ذ15ن)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: ا سح5مي) ب1شتى) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )ب1شتى)ا سح5مي)عن1ا ه)ا()
ا 1ح 5) م ونة) د) بل1ك) (473 رقم)

ا ذ15ن.)70002)ا ذ15ن)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )ب1شتى)ا سح5مي)عن1ا ه)ا()
ا 1ح 5) م ونة) د) بل1ك) (473 رقم)

ا ذ15ن.)70002)ا ذ15ن)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) با ذ15ن) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1530/2022.
1023I

LED SOLUTION MAROC LSM

 LED SOLUTION MAROC 
LSM

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
تأسيس)شركة

LED SOLUTION MAROC LSM
fes(،(30000،(fes(MAROC

 LED SOLUTION MAROC LSM 
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)62 
شارع)ا زرقط1ني)فاس)-)30000 

فاس)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

72717
في) مؤرخ) م1ثق) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (18
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 LED (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.SOLUTION MAROC LSM
غرض)ا شركة)بإوجاز):)استيراد)ق)

تص ور.
 62 رقم) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
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 30000 (- فاس) ا زرقط1ني) شارع)
فاس)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)
ا شركة):)99)سنة).

 200.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)
درهم،)موسم)كا تالي:

 1.800 (: ر�سى) شراوبي) ا س5 )
حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

 200 (: الحسن) قدغيري) ا س5 )
حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() ر�سى) شراوبي) ا س5 )
ف5ال)318)تجزئة)ح ائق)ا ب يع)طريق)
فاس) (30000 فاس) ا شوف) عين)

املغرب.
ا س5 )قدغيري)الحسن)عن1ا ه)ا()
م خل) ا 5اسمين) رياض) تجزئة) (130
ب)ا شوة)3)طريق)عين)ا شوف)فاس)

30000)فاس)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() ر�سى) شراوبي) ا س5 )
ف5ال)318)تجزئة)ح ائق)ا ب يع)طريق)
فاس) (30000 فاس) ا شوف) عين)

املغرب
ا س5 )قدغيري)الحسن)عن1ا ه)ا()
م خل) ا 5اسمين) رياض) تجزئة) (130
ب)ا شوة)3)طريق)عين)ا شوف)فاس)

30000)فاس)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)30)ماي)2022 

تحت)رقم)2340.
1024I

redallah sarl

COMPTOIR KENNOUZ
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
رفع)رأسمال)ا شركة

redallah sarl
2)ز وة)س1ريا)ا شوة)15)شارع)

الحسن)ا ثاني)امل ونة)الج و 5)،)
30000،)فاس)املغرب

COMPTOIR KENNOUZ)شركة)
عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)26)ا)تجزئة)

باب)فاس)طريق)عين)ا شوف)فاس)

30000)فاس)املغرب.

رفع)رأسمال)ا شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.58745

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)

تم) (2021 دجنبر) (31 في) املؤرخ)

ق ره) بمبلغ) ا شركة) رأسمال) رفع)

من) أي) درهم«) (1.700.000«

 1.800.000« إلى) درهم«) (100.000«

مواصة) إجراء) (: طريق) عن) درهم«)

ق) املو ار) املح د5) ا شركة) دو1ن) مع)

املستحوة.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ا تجارية)بفاس)بتاريخ)30)ماي)2022 

تحت)رقم)2803.

1025I

redallah sarl

BOUDERKA NAFT MAROC
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

رفع)رأسمال)ا شركة

redallah sarl

2)ز وة)س1ريا)ا شوة)15)شارع)

الحسن)ا ثاني)امل ونة)الج و 5)،)

30000،)فاس)املغرب

 BOUDERKA NAFT MAROC

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)16 

ا وطع)من)15)الى)18)تجزئة)جيهان)

زقاغة)-)30000)فاس)املغرب.

رفع)رأسمال)ا شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.52767

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)

املؤرخ)في)13)ماي)2022)تم)رفع)رأسمال)

 1.600.000« ق ره) بمبلغ) ا شركة)

درهم«) (1.000.000« من) أي) درهم«)

طريق) عن) درهم«) (2.600.000« إلى)

ا شركة) دو1ن) مع) مواصة) إجراء) (:

املح د5)املو ار)ق)املستحوة.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)30)ماي)2022 

تحت)رقم)2795.
1026I

ZAKARI-IMMO

ZAKARI-IMMO
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

ZAKARI-IMMO
 CASABLANCA(،(20200،
CASABLANCA MAROC

ZAKARI-IMMO)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)3)ز وة)
كالف1ن)شارع)عب )امل1من)مذاريف)
ا ب5ضاء)-)20200)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب.
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.184503

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2021 و1 15) (29 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
ا كبير) عب ) ()5( ا س5 ) تف1يت)
من) اجتماع5ة) حصة) (4.044 زهير)
أصل)8.088)حصة) فائ 5)ا س5 ))5()

و1نس)املناني)بتاريخ)29)و1 15)2021.
فتحي) سذ5 ) ()5( ا س5 ) تف1يت)
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (4.044
()5( ا س5 ) حصة) فائ 5) (8.088

و1نس)املناني)بتاريخ)29)و1 15)2021.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
 02 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15ز)2021)تحت)رقم)785304.
1027I

ZAKARI-IMMO

ZAKARI-IMMO
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تف1يت)حصص

ZAKARI-IMMO
 CASABLANCA(،(20200،
CASABLANCA MAROC

ZAKARI-IMMO)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)3)ز وة)
كالف1ن)شارع)عب )امل1من)مذاريف)
ا ب5ضاء)-)20200)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب.
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.184503

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تمت) (2022 ماي) (25 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
ا برش) سذ ) ()5( ا س5 ) تف1يت)
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (8.880
()5( ا س5 ) حصة) فائ 5) (8.880

و1نس)املناني)بتاريخ)25)ماي)2022.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
 01 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15)2022)تحت)رقم)825821.
1028I

MOORE CASABLANCA

ALFRAN MAGHREB
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN OFFICE OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION(،(20410،
CASABLANCA MAROC

ALFRAN MAGHREB)شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5)في)ط1ر)

ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)

شارع)ا زرقط1ني,)ساحة)رئيس)
ا  ور,إقامة)اإلستورار,)ا طابق)
الخامس,ا شوة)30,)مذاريف)-)
27000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.190035
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 مارس) (03 في) املؤرخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
مبلغ) (ALFRAN MAGHREB
قعن1ان) درهم) (3.000.000 رأسما ها)
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ا زرقط1ني,) شارع) اإلجتماعي) مورها)
اإلستورار,) ا  ور,إقامة) رئيس) ساحة)
ا طابق)الخامس,ا شوة)30,)مذاريف)
- 27000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب) ت5جة)

ل):)قرار)ا شركاء.
شارع) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
ا زرقط1ني,)ساحة)رئيس)ا  ور,إقامة)
الخامس,ا شوة) ا طابق) اإلستورار,)
30,)مذاريف)-)27000)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب.)
ق)عين:

ق) مه ي) اج5 ) ا س5 )5()
 4 ط) مارس) (2 شارع) (100 عن1ا ه)ا()
ش)10)حي)املستشف5ات)20360)ا  ار)
ا ب5ضاء)املغرب)كمصفي))5() لشركة.
قعن )اإلقتضاء)الح قد)املفرقضة)
محل) املخ1 ة) هم) ا صالح5ات) على)
ق) ا ذو1د) تبل5غ) محل) ق) املخابر5)

ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)-
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 20 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)17238.
1029I

soreno consulting

ATIKTECH CITY SARL
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

soreno consulting
13)ز وة)الجز)قلي)ا بل وة)،)20700،)

ا ب5ضاء)املغرب
ATIKTECH CITY SARL)شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5)في)ط1ر)

ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)23)ز وة)
زينب)إسحاق)الف5ل5ت)-)20320 

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب).
حل)شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.270019

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 ماي) (09 في) املؤرخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
مبلغ) (ATIKTECH CITY SARL
قعن1ان) درهم) (100.000 رأسما ها)
زينب) ز وة) (23 اإلجتماعي) مورها)

ا  ار) (20320 (- الف5ل5ت) إسحاق)
ع م) (: ل) املغرب) ت5جة) ا ب5ضاء)
ا سن1ات) خالل) أرباح) أي) تحو5ق)
األخير5)املاض5ة)قباتفاق)ا شركاء)على)
ا 1دوة) قإخضاعها) لتصف5ة) حلها)

ابت اءا)من)09/05/2022.
ق)ح د)مور)ا تصف5ة)ب)23)ز وة)
زينب)إسحاق)الف5ل5ت)-)20320)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب).)
ق)عين:

ا س5 )5()قهب)عت5ق)ق)عن1ا ه)ا()
 1 ب) عمار5) بلف ور) الح ائق) إقامة)
شوة) محم ) امل1ساقي) ا رق5ب) ز وة)
ا ب5ضاء) ا  ار) (20300 س) ط) (108

املغرب)كمصفي))5() لشركة.
قعن )اإلقتضاء)الح قد)املفرقضة)
محل) املخ1 ة) هم) ا صالح5ات) على)
ق) ا ذو1د) تبل5غ) محل) ق) املخابر5)
ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)23)ز وة)

زينب)إسحاق)الف5ل5ت
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 01 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15)2022)تحت)رقم)826048.
1030I

ACT FINANCE

 NORD SUD DE
 TRANSPORT ET
 MATERIAUX DE
CONSTRUCTION

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

ACT FINANCE
 169BD MOULAY IDRISS

 1er,(ETAGE(2(N°3(،(20360،
CASABLANCA MAROC

 Nord Sud de Transport et
 Materiaux de Construction

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)35)شارع)
حسن)ا سكتاني)-)20000)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب.
تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.132605
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
2006)تم)تذ5ين) 06)أكت1بر) في) املؤرخ)
ا س5 )5() ج و ) لشركة) مسير)
ا  ري�سي)ا س5 )رؤقف)كمسير)قح5 

تبذا)إلقا ة)مسير.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 11 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15ز)2007)تحت)رقم)296775.
1031I

سل)س1 يس15ن

أميريكان ديكور
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

سل)س1 يس15ن
شارع)االدريس5ة)ز وة)طارق)زياد)

رقم)64)ا طابق)1)،)90000،)طنجة)
املغرب

أميروكان)دوك1ر)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)
ا بساتين)شارع)ا بلح)رقم)189 - 

90000)طنجة)املغرب.
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.124257
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تح1يل) تم) (2022 ماي) (16 في) املؤرخ)
من) الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)
رقم) ا بلح) شارع) ا بساتين) »تجزئة)
إلى) املغرب«) طنجة) (90000  -  189
»حي)ب1س5ج1ر)قطذة)137 - 90000 

طنجة)املغرب«.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (31 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)254252.
1032I

KTS CONSEIL

S P SOLUTION
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

KTS CONSEIL
 Angle(Immam(Chafii(et(Rue(My
 Hassan Premier, Jnane El Harti,
 N° 55, Complexe Commercial

 Kawkab,(Guéliz،(40000،
MARRAKECH MAROC

S P SOLUTION)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)مراكش)
،)الج1 ف)،)مبنى)رقم)28)،)ا طابق)
ا ثاني)،)قطذة)أرض)-A7)مراكش)-)

40150)مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
126031

في) مؤرخ) حر) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (30
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 S P (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

. SOLUTION
تأجير) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا غرف)أق)ا شوق)املفرقشة.
مراكش) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ا طابق) (، (28 رقم) مبنى) (، الج1 ف) (،
(- مراكش) (A7- أرض) قطذة) (، ا ثاني)

40150)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
متيس) س ريك) ب1دى) ا س5 )
 100 بو5مة) حصة) (1.000 (: و1قان)

درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
متيس) س ريك) ب1دى) ا س5 )
ا ط1ان) سك1ير) (9 عن1ا ه)ا() و1قان)
ات5كس)94000)كرت5ل)94000)كرت5ل)
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فرنسا.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
متيس) س ريك) ب1دى) ا س5 )
ا ط1ان) سك1ير) (9 عن1ا ه)ا() و1قان)
ات5كس)94000)كرت5ل)94000)كرت5ل)

فرنسا
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) (01 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136365.
1033I

EURONET CONSULTING

اورنت كونسلتينغ
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

EURONET CONSULTING
 ANGLE HANSALI ET RUE
 LESCOULETS RESIDENCE
 ESPERENZA APPT 8 2EME
 ETAGE(،(24000،(EL(JADIDA

MAROC
اقر ت)ك1نسلتينغ)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ملتوى)
شارع)الحنصالي)ق)ز وة)لي)ك1 ة)اقامة)
اسبرا زا)شوة)8)ا طابق)2)الج و 5)-)

24000)الج و 5)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
19449

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (18
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
اقر ت) (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

ك1نسلتينغ).
غرض)ا شركة)بإوجاز):)االستشار5)

ق)ا تس5ير
إدار5

خ مات
تس1يق)ق)عمل)صفحات)قيب.

ملتوى) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
شارع)الحنصالي)ق)ز وة)لي)ك1 ة)اقامة)
اسبرا زا)شوة)8)ا طابق)2)الج و 5)-)

24000)الج و 5)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 30.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 300 (: مه ي) كصاعي) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() مه ي) كصاعي) ا س5 )

بلج5كا)1080)برقكس5ل)بلج5كا.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() مه ي) كصاعي) ا س5 )

بلج5كا)1080)برقكس5ل)بلج5كا
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
االبت ائ5ة)بالج و 5)بتاريخ)01)و1 15)

2022)تحت)رقم)-.
1034I

ACT FINANCE

 NORD SUD DE
 TRANSPORT ET DE

 MATERIAUX DE
«CONSTRUCTION «NST

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

رفع)رأسمال)ا شركة

ACT FINANCE
 169BD MOULAY IDRISS

 1er,(ETAGE(2(N°3(،(20360،
CASABLANCA MAROC

 NORD SUD DE TRANSPORT
 ET DE MATERIAUX DE

CONSTRUCTION «NST«)شركة)
عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)35)شارع)

حسن)ا سكتاني)-)2000)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب.
رفع)رأسمال)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.132605

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تم) (2006 أكت1بر) (06 في) املؤرخ)
ق ره) بمبلغ) ا شركة) رأسمال) رفع)
»900.000)درهم«)أي)من)»100.000 
عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)
أق) حصص) و وة) تو وم) (: طريق)

ع5ن5ة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 11 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15ز)2007)تحت)رقم)296775.
1035I

STE FIDUCIAIRE FOUAD

DARNA STRUCTURE ING
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

STE FIDUCIAIRE FOUAD
شارع)املسير5)عمار5)ماج )شوة)رقم)
03)ت5فلت)،)15400،)ت5فلت)املغرب

 DARNA STRUCTURE ING
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)

مبرقكة)40)ت5فلت)-)15400)ت5فلت)
املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
1285

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (05
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

. DARNA STRUCTURE ING
منذش) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

عواري).مكتب)ا  راسات.
حي) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ت5فلت) (15400 (- ت5فلت) (40 مبرقكة)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 90.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 900 (: محم ) ح قشان) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
 900 (: محم ) ح قشان) ا س5 )

بو5مة)100)درهم.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )ح قشان)محم )عن1ا ه)ا()
ت5فلت) (15400  40 مبرقكة) حي)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )ح قشان)محم )عن1ا ه)ا()
حي)مبرقكة)40 15400)ت5فلت)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
أبريل) (27 بتاريخ) بت5فلت) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)425.
1036I

ACT FINANCE

 NORD SUD DE
 TRANSPORT ET
 MATERIAUX DE
CONSTRUCTION

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)
عات)ا شريك)ا 1ح5 

تف1يت)حصص

ACT FINANCE
 169BD MOULAY IDRISS

 1er,(ETAGE(2(N°3(،(20360،
CASABLANCA MAROC

 Nord Sud de Transport et
 Materiaux de Construction

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)35)شارع)
حسن)ا سكتاني)-)20200)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب.
تف1يت)حصص
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رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.132605

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2006 أكت1بر) (06 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
تف1يت)ا س5 ))5()امال)ريس)500 
 1.000 أصل) من) اجتماع5ة) حصة)
ا  ون) ب ر) ()5( ا س5 ) حصة) فائ 5)

ا ل1حي)بتاريخ)06)أكت1بر)2006.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
 11 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15ز)2007)تحت)رقم)296775.
1037I

CABINET DAR ALHIKMA

YONE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

CABINET DAR ALHIKMA
 RUE IBN KATIR ANGLE IBN

 HBBOUS ETG 3 MAARIF.
 CASABLANCA RUE IBN KATIR

 ANGLE IBN HBBOUS ETG
 3(MAARIF.(CASABLANCA،

20000،(Maroc(Maroc
YONE)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)10)ز وة)
الحرية)ا طابق)ا ثا ت)شوة)رقم)5 

ا  ارا ب5ضاء)-)20000)ا  ارا ب5ضاء)
املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
543627

في) مؤرخ) م1ثق) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (26
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
.YONE(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

غرض)ا شركة)بإوجاز):)مطذم.
10)ز وة) (: عن1ان)املور)االجتماعي)
 5 رقم) شوة) ا ثا ت) ا طابق) الحرية)

20000)ا  ارا ب5ضاء) ا  ارا ب5ضاء)-)
املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)
درهم،)موسم)كا تالي:

حصة) (300 (: لحل1) جالل) ا س5 )
بو5مة)100)درهم) لحصة).

حصة) (200 (: لحل1) سل5م) ا س5 )
بو5مة)100)درهم) لحصة).

حصة) (200 (: لحل1) سذ ) ا س5 )
بو5مة)100)درهم) لحصة).

 100 (: خ وجة) ا س5 5) 5الني)
حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

حصة) (200 (: لحل1) كم5ل) ا س5 )
بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() لحل1) جالل) ا س5 )
ا  ار) كا 5ف1ر 5ا) (8 رقم) ا ل5ت) تجزئة)
ا ب5ضاء) ا  ار) (20150 ا ب5ضاء)

املغرب.
عن1ا ه)ا() لحل1) سذ ) ا س5 )
ا  ار) كا 5ف1ر 5ا) (8 رقم) ا ل5ت) تجزئة)
ا ب5ضاء) ا  ار) (20150 ا ب5ضاء)

املغرب.
ا س5 5) 5الني)خ وجة)عن1ا ه)ا()
ا  ار) كا 5ف1ر 5ا) (8 رقم) ا ل5ت) تجزئة)
ا ب5ضاء) ا  ار) (20150 ا ب5ضاء)

املغرب.
عن1ا ه)ا() لحل1) كم5ل) ا س5 )
ا  ار) كا 5ف1ر 5ا) (8 رقم) ا ل5ت) تجزئة)
ا ب5ضاء) ا  ار) (20150 ا ب5ضاء)

املغرب.
عن1ا ه)ا() لحل1) سل5م) ا س5 )

باريزفرنسا)75015)باريز)فرنسا.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() لحل1) جالل) ا س5 )
ا  ار) كا 5ف1ر 5ا) (8 رقم) ا ل5ت) تجزئة)
ا ب5ضاء) ا  ار) (20150 ا ب5ضاء)

املغرب
عن1ا ه)ا() لحل1) سذ ) ا س5 )
ا  ار) كا 5ف1ر 5ا) (8 رقم) ا ل5ت) تجزئة)
ا ب5ضاء) ا  ار) (20150 ا ب5ضاء)

املغرب

عن1ا ه)ا() لحل1) سل5م) ا س5 )
باريزفرنسا)75015)باريز)فرنسا

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 19 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)824617.
1038I

AMILEC SARL AU(أم5ل5ك

INJAD PROM انجاد بروم
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

AMILEC SARL AU(أم5ل5ك
240)تجزئة)ا زهر5)1)ح )ا س1ا م)
ا س1ا م،) ح ) (1 ا زهر5) تجزئة) (240

26400،)برش5 )املغرب
ا جاد)برقم)INJAD PROM)شركة)
عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
ا رقم) اإلجتماعي) مورها) قعن1ان)
ح ) أركا ة) تجزئة) (2 ا طابق) (20
ا س1ا م) ح ) (26400 (- ا س1ا م)

املغرب
مسؤق 5ة) عات) شركة) تأسيس)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

12775
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2019 أبريل) (12
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
ا جاد) (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

. INJAD PROM(برقم
منذش) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

عواري.
عن1ان)املور)االجتماعي):)ا رقم)20 
ا طابق)2)تجزئة)أركا ة)ح )ا س1ا م)-)

26400)ح )ا س1ا م)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: ا غزالي) تبارك) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() ا غزالي) تبارك) ا س5 )
أركا ة) تجزئة) (2 ا طابق) (20 ا رقم)
ا س1ا م) ح ) (26400 ا س1ا م) ح )

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() ا غزالي) تبارك) ا س5 )
ا رقم)20)ا طابق)2)تجزئة)أركا ة)ح )
ا س1ا م)26400)ح )ا س1ا م)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (13 بتاريخ) ببرش5 ) االبت ائ5ة)

2019)تحت)رقم)397.
1039I

املركز)الجه1ي) الستثمار)لجهة)درعة)تاف5ال ت)ملحوة)

قرزازات

 SOCIÉTÉ «AIT ATMANE
TRAVAUX « SARL AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

املركز)الجه1ي) الستثمار)لجهة)درعة)
تاف5ال ت)ملحوة)قرزازات

شارع)م1الي)رش5 )عمار5)دادس)
ا طابق)االقل)قرزازات،)45000،)

قرزازات)املغرب
 SOCIÉTÉ «AIT ATMANE

TRAVAUX « SARL AU)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)دقار)اوت)
عثمان)اوت)ب1داقد)-)47054)زاك1ر5)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
3881

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (26
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)
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باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
 SOCIÉTÉ «AIT ATMANE  :

. TRAVAUX « SARL AU
*ا بناء) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

قاالشغال)املختلفة).
عن1ان)املور)االجتماعي):)دقار)اوت)
زاك1ر5) (47054 (- ب1داقد) اوت) عثمان)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 200.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 2.000 (: خردي) حم5 ) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )حم5 )خردي)عن1ا ه)ا()حي)

فضراك1م)45000)قرزازات)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )حم5 )خردي)عن1ا ه)ا()حي)

فضراك1م)4500)قرزازات)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) (01 بتاريخ) بزاك1ر5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)149.
1040I

LIKEIN CONSULTING

LIKEIN CONSULTING
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

LIKEIN CONSULTING
ز وة)5)رقم)13)حي)ا 1ح 5)،)5070،)

مكناس)املغرب
LIKEIN CONSULTING)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

ز وة) اإلجتماعي) مورها) قعن1ان)
 50070  -  3 ا 1ح 5) حي) (13 رقم) (5

مكناس)املغرب

مسؤق 5ة) عات) شركة) تأسيس)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
56311

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (10
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 LIKEIN(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

.CONSULTING
 Conseil (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

.informatique
ز وة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 50070  -  3 ا 1ح 5) حي) (13 رقم) (5

مكناس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )عماد)مزال):)1.000)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )عماد)مزال)عن1ا ه)ا()ز وة)
 50070  3 ا 1ح 5) حي) (13 رقم) (5

مكناس)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )عماد)مزال)عن1ا ه)ا()ز وة)
 50070  3 ا 1ح 5) حي) (13 رقم) (5

مكناس)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) (03 بتاريخ) بمكناس) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)2046.
1041I

املركز)الجه1ي) الستثمار)لجهة)درعة)تاف5ال ت)ملحوة)

قرزازات

 STE EMILLIE TRAVAUX
S.A.R.L

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

املركز)الجه1ي) الستثمار)لجهة)درعة)
تاف5ال ت)ملحوة)قرزازات

شارع)م1الي)رش5 )عمار5)دادس)
ا طابق)االقل)قرزازات،)45000،)

قرزازات)املغرب
 STE EMILLIE TRAVAUX S.A.R.L

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)ت5 رين)

. - 45800)تنغير)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

2195
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2021 و1 15ز) (14
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 STE (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.EMILLIE TRAVAUX S.A.R.L
*ا نول) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

املستخ مين).
)*) ول)ا 1طني)ق)ا  قلي

)*)اشغال)متذ د5)ق)ا بناء).
حي) (: االجتماعي) املور) عن1ان)

ت5 رين).)-)45800)تنغير)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 50 (: ا ذيساقي) حم5 ) ا س5 )

حصة)بو5مة)1.000)درهم) لحصة).
 50 (: ا ذيساقي) فاطمة) ا س5 5)

حصة)بو5مة)1.000)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )حم5 )ا ذيساقي)عن1ا ه)ا()
شارع)الحمات)حي)20)عشت)52400 

ا ريش)املغرب.
ا ذيساقي) فاطمة) ا س5 5)
 20 حي) الحمات) شارع) عن1ا ه)ا()

عشت)52400)ا ريش)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )حم5 )ا ذيساقي)عن1ا ه)ا()
شارع)الحمات)حي)20)عشت)52400 

ا ريش)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
شتنبر) (20 بتاريخ) بتنغير) االبت ائ5ة)

2021)تحت)رقم)-.
1042I

نس5م)ك1 ف5كس15ن

نسيم كونفيكسيون
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

نس5م)ك1 ف5كس15ن
اقامة)ا نهضة)عمار5)رقم)42)شوة)
3)س5 ي)م1من)،)20042،)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب
نس5م)ك1 ف5كس15ن)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)اقامة)

ا نهضة)عمار5)رقم)42)شوة)
3)س5 ي)م1من)-)20040)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
492813

في) مؤرخ) م1ثق) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2021 فبراور) (12
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
نس5م) (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

ك1 ف5كس15ن.
تصن5ع) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

قتس1يق)جم5ع)أصناف)املالبس.
اقامة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ا نهضة)عمار5)رقم)42)شوة)3)س5 ي)
م1من)-)20040)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)
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ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )سف5ان)حمراقي)عن1ا ه)ا()
32)حي)عكاشة)20450)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )سف5ان)حمراقي)عن1ا ه)ا()
32)حي)عكاشة)20450)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)
 RCN رقم) تحت) (2021 مارس) (03

.492813
1043I

KHM CONSULTING

DH RH
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

KHM CONSULTING
1)ز وة)اوت)باعمران)املمر)ب)ا طابق)
االقل)ا رقم)106)تواطع)شارع)محم )
الخامس)ق)املواقمة)،)20050،)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب
DH RH)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)67)ز وة)
عزيز)بالل)ا طابق)2)ا رقم)3)مذاريف)

- 20370)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
544681

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (25
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 DH (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.RH
اعمال) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا بناء)املختلفة).
67)ز وة) (: عن1ان)املور)االجتماعي)
عزيز)بالل)ا طابق)2)ا رقم)3)مذاريف)

- 20370)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: سط5ط1) حسن) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() ا س5 )حسن)سط5ط1)
55)حي)ا راحة)26100)برش5 )املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() ا س5 )حسن)سط5ط1)
55)حي)ا راحة)26100)برش5 )املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 30 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825489.
1044I

cedre compta

STE ABELGHOUCH PIECES
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

cedre compta
 rue3(caire(ahadaf(،(53100، 79

azrou maroc
 STE ABELGHOUCH PIECES

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)أوت)فريك1)
ك5ك1)ب1ملان)-)33053)ك5ك1)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
2137

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 فبراور) (21

مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 STE (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ABELGHOUCH PIECES
ب5ع) 1ازم) (: بإوجاز) غرض)ا شركة)

ا س5ارات.
عن1ان)املور)االجتماعي):)أوت)فريك1)

ك5ك1)ب1ملان)-)33053)ك5ك1)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: ب ر) أبلغ1ش) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )أبلغ1ش)ب ر)عن1ا ه)ا()أوت)

هرا)ك5ك1)33053)ك5ك1)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )أبلغ1ش)ب ر)عن1ا ه)ا()أوت)

هرا)ك5ك1)33053)ك5ك1)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
أبريل) (05 بتاريخ) بب1ملان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)135.
1045I

fiduciairelaperformance

AARAB TRAVAUX DIVERS
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

fiduciairelaperformance
 APPT N°5 3EME ETAGE

 IMMEUBLE 13 RUE ABOU ALI
 BEN RAHALE V.N MEKNES

meknes،(50000،(meknes(maroc
 AARAB TRAVAUX DIVERS

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)محل)رقم)

6)ا طابق)ا سفلي)تجزئة)املج )1 
قيسالن)MEKNES 50000)مكناس)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
56283

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (09
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 AARAB(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

.TRAVAUX DIVERS
غرض)ا شركة)بإوجاز):)تراف1)دوفير)

ق)ك1نستروكس15ن
االستيراد)قا تص ور

املواوضة.
عن1ان)املور)االجتماعي):)محل)رقم)
 1 املج ) تجزئة) ا سفلي) ا طابق) (6
مكناس) (MEKNES 50000 قيسالن)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: اقهم1) اعراب) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() اقهم1) اعراب) ا س5 )
 5000 ا  خيسة) املخاطير) دقار)

مكناس)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() اقهم1) اعراب) ا س5 )
 5000 ا  خيسة) املخاطير) دقار)

مكناس)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) (01 بتاريخ) بمكناس) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)2007.
1046I
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املركز)الجه1ي) الستثمار)لجهة)درعة)تاف5ال ت)

ملحوة)قرزازات

 SOCIÉTÉ «KASBAH
MAKTOB tam « SARL AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

املركز)الجه1ي) الستثمار)لجهة)درعة)
تاف5ال ت)ملحوة)قرزازات

شارع)م1الي)رش5 )عمار5)دادس)
ا طابق)االقل)قرزازات،)45000،)

قرزازات)املغرب
 SOCIÉTÉ «KASBAH MAKTOB

tam « SARL AU)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)دقار)

تمن1كا ت)مزك5طة)-)47050)زاك1ر5)
املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
3879

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (16
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
 SOCIÉTÉ «KASBAH MAKTOB

. tam « SARL AU
مأقى) (* (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

س5احي)
*)مطذم).

دقار) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
زاك1ر5) (47050 (- مزك5طة) تمن1كا ت)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 1.000 (: مصطفى) قا�سي) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() مصطفى) قا�سي) ا س5 )
 47050 مزك5طة) تمن1كا ت) دقار)

زاك1ر5)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() مصطفى) قا�سي) ا س5 )
 47050 مزك5طة) تمن1كا ت) دقار)

زاك1ر5)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) بزاك1ر5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)148.
1047I

RIAD CONSULTANT

REATEC SARL شركة
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قفا5)شريك

RIAD CONSULTANT
 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA(WIFAQ(-(،(25000،
KHOURIBGA MAROC

شركة)REATEC SARL)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ز وة)10 
رقم)113)قريذة)-)25350)قاد)زم)

املغرب.
قفا5)شريك

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.217

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
اإلعالم) تم) (2022 أبريل) (14 في) املؤرخ)
ت1زيع) ق) حنان) محم ) ا شريك) ب1فا5)
) رسم)

ً
تبذا ا 1رثة) على) حصصه)

 2022 فبراور) (18 في) املؤرخ) اإلراثة)
با شكل)األتي):

 15 (، بنزوان) نذ5مة) ا س5 )5()
حصة).

 37 (، حنان) محم ) ا س5 )5()
حصة).

ا س5 )5()صالح)ا  ون)حنان)،)37 
حصة).

 18 (، حنان) فاطمة) ا س5 )5()
حصة).

ا س5 )5()مل5اء)حنان)،)18)حصة).
ا س5 )5()حنان)خل5لي)،)15)حصة)
ا س5 )5()دعاء)حنان)،)18)حصة).
ا س5 )5()سار5)حنان)،)18)حصة).

ا س5 )5()عب )ا رح5م)حنان)،)37 
حصة).

 37 (، حنان) و1سف) ا س5 )5()
حصة).

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
02)و1 15) االبت ائ5ة)ب1ادي)زم)بتاريخ)

2022)تحت)رقم)58/2022.
1048I

Consultation internationale 6870 

ALIZES INTERNATIONAL
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تغ5ير)تسم5ة)ا شركة

 Consultation internationale
6870

شارع)محم )الخامس)فضاء)يسرى)
ا طابق)10)رقم)355)،)20100،)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب
ALIZES INTERNATIONAL)شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)االجتماعي)22)شارع)
يذو1ب)املنص1ر)فضاء)املنص1ر)
ا طابق)3)رقم)31 - 20560)ا  ار)

ابيبضاء)املغرب.
تغ5ير)تسم5ة)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
528169

ا ذام) الجمع) بموت�سى) (
أبريل) (19 في) املؤرخ) اإلستثنائي)
من) ا شركة) تسم5ة) تغ5ير) تم) (2022
 «ALIZES INTERNATIONAL«
 ALL DESTINATIONS« إلى)

. «MANAGEMENT
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 01 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15)2022)تحت)رقم)825860.
1049I

H.A ACCOUNTING GROUP

MAROCANA GROUP
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

H.A ACCOUNTING GROUP
 N 7 LOT 399 ZONE
 INDUSTRIELLE AL MASSAR
 MARRAKECH( ،( 40000،

MARRAKECH MAROC
شركة) (MAROCANA GROUP

عات)املسؤق 5ة)املح قد5
 281 اإلجتماعي) مورها) قعن1ان)
ا شوة) ا ثا ت) ا طابق) غا م) س5 ي)
مراكش) (40000 (- 8،مراكش.) رقم)

املغرب
املسؤق 5ة) عات) شركة) تأسيس)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

119741
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2021 شتنبر) (23
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.MAROCANA GROUP
مم1ن) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

حفالت)
في) ،ا ت1اصل) ت1اصل) قكا ة)

املناسبات)
 281 (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ا شوة) ا ثا ت) ا طابق) غا م) س5 ي)
مراكش) (40000 (- 8،مراكش.) رقم)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )أومن)بن)عمر):)600)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
 400 (: عمر) بن) أسامة) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() عمر) بن) أومن) ا س5 )
تجزئة)ا 1رقد)رقم)15)تاركة)،مراكش)

40000)مراكش)املغرب.
عن1ا ه)ا() عمر) بن) أسامة) ا س5 )
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72)ز وة)ا ركراكة)ا طابق)06)ا شوة)
ا ب5ضاء.) ،ا  ار) ب1رك1ن) (17 رقم)

20000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() عمر) بن) أومن) ا س5 )
تجزئة)ا 1رقد)رقم)15)تاركة)،مراكش)

40000)مراكش)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
أكت1بر) (27 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2021)تحت)رقم)128817.
1050I

مكتب)املحاسبة

KWARESM
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

مكتب)املحاسبة
شارع)عب )الخا ق)ا طريس)رقم)21 
ا طابق)ا ثا ث)،)62000،)ا ناظ1ر)

املغرب
KWARESM)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)حي)

ب1يزرزارا)-)62000)ا ناظ1ر)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
24183

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (27
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.KWARESM
تص ور) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

خ مات)تكن1 1ج5ا)قاملذل1مات.
حي) (: االجتماعي) املور) عن1ان)

ب1يزرزارا)-)62000)ا ناظ1ر)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 10.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
100)حصة) (: واسين) م1زغ) ا س5 )

بو5مة)100)درهم) لحصة).
بو5مة) (100 (: واسين) م1زغ) ا س5 )

100)درهم.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() واسين) م1زغ) ا س5 )

فرنسا)62000)فرنسا)فرنسا.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() واسين) م1زغ) ا س5 )

فرنسا)62000)فرنسا)فرنسا
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (31 بتاريخ) با ناض1ر) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)855.

1051I

RIAD CONSULTANT

REATEC SARL شركة
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

RIAD CONSULTANT
 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA(WIFAQ(-(،(25000،
KHOURIBGA MAROC

شركة)REATEC SARL)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ز وة)10 
رقم)113)قريذة)-)25350)قادزم)

املغرب.
تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.217

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تذ5ين) تم) (2022 أبريل) (14 في) املؤرخ)
مسير)ج و ) لشركة)ا س5 )5()زهري)

عب )ا سالم)كمسير)قح5 
تبذا) وب1ل)استوا ة)املسير.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
02)و1 15) االبت ائ5ة)ب1ادي)زم)بتاريخ)

2022)تحت)رقم)58/2022.

1052I

Audifisc(Maroc

SMD INVEST
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

» SMD INVEST«)ش.ع.م.م)من)
شريك)قح5 )

إعالن)عن)تأسيس)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)من)شريك)قح5 

با  ار) مبرم) عرفي) عو ) بموت�سى)
(، (26-04-2202 بتاريخ) ا ب5ضاء)
مسؤق 5ة) عات) شركة) تأسيس) تم)
مح قد5)من)شريك)قح5 )قا تي)تت1فر)

على)الخصائص)ا تا 5ة):
 « SDM INVEST«(:اسم)ا شركة(

ش.ع.م.م)من)شريك)قح5 
ا ه ف:)االغراض)ا تي)أسست)من)
اجلها)ا شركة)باملغرب)أق)بالخارج)هي)

ا و5ام)بما)ولي):)
جم5ع) قت1زيع) قتس1يق) تجار5) (-
األ بسة) قمنتجات) املنس1جات)

الجاهز5؛)
ا تصن5ع) عمل5ات) جم5ع) (- (
قا تح1يل) قا نس5ج) قا تطريز)
أشكا ه) بجم5ع) ا صناعي) قا تشط5ب)

لجم5ع)أصناف)املالبس؛)
بكافة) عام) بشكل) ا تجار5) (-

أشكا ها)؛
-)استيراد)-)تص ور)جم5ع)املنتجات)

أق)املذ ات)أق)امل1اد.
أشكا ه) بكافة) ا تجاري) ا تمث5ل) (-

ألي)ماركة)منتج)،)محلي)أق)مست1رد
األم1ر) في) قاملساع 5) -املش1ر5)

ا تجارية.
ا ذمل5ات) جم5ع) عامة) بصفة) ق)
ق) املا 5ة) ق) ا صناع5ة) ق) ا تجارية)
املنو1 ة)قا ذوارية)اق)غيرها،)قاملتذلوة)
به ف) مباشر) غير) أق) مباشر) بشكل)
بجم5ع) ق) أعاله،) املذك1ر) ا شركة،)
ا صلة،) عات) ق) املشابهة) األه اف)
تذزيز) ق) تسه5ل) من) تمكن) ا تي) ق)
كذ ك) ق) قنشاطها،) ا شركة) تنم5ة)
املساهمة)بشكل)مباشر)اق)غير)مباشر)
اه اف) الى) تسعى) ا تي) ا شركات) في)

مماثلة)اق)عات)ا صلة.
و1م) من) ابت اء) سنة) (99 (: امل 5)

تو55 ها)با سجل)ا تجاري.
(، ا ب5ضاء) ا  ار) ا شركة:) مور) (
ا  ار)ا ب5ضاء،)44)ز وة)أب1)عب )هللا)

 افع)-املذاريف).)
رأسمال) وبلغ) (: ا شركة) رأسمال) (
موسم) درهم) (100.000 ا شركة)
درهم) (100 بو5مة) حصة) (1000 إلى)
املس د5) ق) امل ف1عة) (،  ل1اح 5)
ح5ا5) ا س5 5) طرف) من) با كامل)

عبادي
من) تسيرا شركة) (: ا شركة) ادار5)
طرف)ا س5 )رش5 )ا ش1يخ)مل 5)غير)

مح قد5.
ا سنة)املا 5ة) لشركة):)تبت ئ)من)

فاتح)وناور)ق)تنتهي)في)31)دجنبر.)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
تحت) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)
ا تجاري) ا سجل) من) رقم545101)

بتاريخ)2022/06/01 
)ملخص)قص )ا نشر

1053I

MECOMPTES

MAREDIC
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

رفع)رأسمال)ا شركة

MECOMPTES
 4EME ÉTAGE PLACE 1

 ZELLAQUA IMMEUBLE
HELVETIA)ا  ار)ا ب5ضاء،)20250،)

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
MAREDIC)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)

46)بنال)حي)املستشف5ات)-)20000 
ا  ارا ب5ضاء)املغرب.
رفع)رأسمال)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.104597

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تم) (2022 أبريل) (11 في) املؤرخ)
ق ره) بمبلغ) ا شركة) رأسمال) رفع)
من) أي) درهم«) (1.300.000«
 1.800.000« إلى) درهم«) (500.000«
درهم«)عن)طريق):)إدماج)احت5اطي)أق)
أرباح)أق)عالقات)إص ار)في)رأس)املال.
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باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 22 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

أبريل)2022)تحت)رقم)822233.
1054I

RIAD CONSULTANT

 SD KHADAMAT PLUS شركة
SARL AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

RIAD CONSULTANT
 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA(WIFAQ(-(،(25000،
KHOURIBGA MAROC

 SD KHADAMAT PLUS(شركة
SARL AU)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)244 
اال بذاث))ا سفلي()-)25000 

خريبكة)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
7645

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (24
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
:)شركة) بمختصر)تسم5تها) اإلقتضاء)
. SD KHADAMAT PLUS SARL AU
غرض)ا شركة)بإوجاز):)-اعمال)اق)

انشاءات)مختلفة
-منذش)عواري.

 244 (: االجتماعي) املور) عن1ان)
اال بذاث))ا سفلي()-)25000)خريبكة)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

 1.000 (: حم5 ) س راني) ا س5 )
حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() حم5 ) س راني) ا س5 )
168)حي)واسم5نة)01)خريبكة)25000 

خريبكة)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() حم5 ) س راني) ا س5 )
168)حي)واسم5نة)01)خريبكة)25000 

خريبكة)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) بخريبكة) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)236.
1055I

STE DAY FINANCE

 STE HAKIM JARDINAGE
SARL AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

STE DAY FINANCE
ساحة)الحرية)ا رقم)13)ا طابق)

ا ثاني)ا فو5ه)بن)صالح)،)23200،)
ا فو5ه)بن)صالح)املغرب

 STE HAKIM JARDINAGE SARL
AU)شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)

عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)دقار)أقالد)
عب قن)ا كريفات)ا فو5ه)بن)صالح)-)

23200)ا فو5ه)بن)صالح)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
5063

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 مارس) (19
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)

 STE (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
.HAKIM JARDINAGE SARL AU

ص5ا ة) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
أعمال) ق) املائ5ة) املجاري) ق) الح ائق)

مختلفة.
عن1ان)املور)االجتماعي):)دقار)أقالد)
عب قن)ا كريفات)ا فو5ه)بن)صالح)-)

23200)ا فو5ه)بن)صالح)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )حك5م)عب )ا كريم):)1.000 

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا كريم) عب ) حك5م) ا س5 )
هللا) عب ) بن) عالل) شارع) عن1ا ه)ا()
ا رقم)343 23200)ا فو5ه)بن)صالح)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا كريم) عب ) حك5م) ا س5 )
هللا) عب ) بن) عالل) شارع) عن1ا ه)ا()
ا رقم)343 23200)ا فو5ه)بن)صالح)

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
بتاريخ) صالح) بن) با فو5ه) االبت ائ5ة)

18)ماي)2022)تحت)رقم)138.
1056I

درعة)ارشادات)ش.م.م

ELECTRO ANADIF
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

درعة)ارشادات)ش.م.م
شارع)محم )الخامس)صن قق)بري )
10)تص1مذت)،)45000،)قرزازات)

املغرب
ELECTRO ANADIF)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)952 

درعة)2 - 45900)زاك1ر5)املغرب.
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.187

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
2022)تم)تح1يل) 28)مارس) في) املؤرخ)
من) الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)
زاك1ر5) (45900  -  2 درعة) (952 »رقم)
 -  2 درعة) (900 »رقم) إلى) املغرب«)

45900)زاك1ر5)املغرب«.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) بزاك1ر5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)146.
1057I

درعة)ارشادات)ش.م.م

ELECTRO ANADIF
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

رفع)رأسمال)ا شركة

درعة)ارشادات)ش.م.م
شارع)محم )الخامس)صن قق)بري )
10)تص1مذت)،)45000،)قرزازات)

املغرب
ELECTRO ANADIF)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)952 

درعة)2 - 45900)زاك1ر5)املغرب.
رفع)رأسمال)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.187

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تم) (2022 مارس) (28 في) املؤرخ)
ق ره) بمبلغ) ا شركة) رأسمال) رفع)
من) أي) درهم«) (3.800.000«
»1.200.000)درهم«)إلى)»5.000.000 
مواصة) إجراء) (: طريق) عن) درهم«)
ق) املو ار) املح د5) ا شركة) دو1ن) مع)

املستحوة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) بزاك1ر5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)146.
1058I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

STE AYT HATEM TRAVAUX
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET
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33)شارع)س5 ي)محم )،)15000،)
الخميسات)املغرب

 STE AYT HATEM TRAVAUX
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ا طابق)
االقل)رقم)76)ز وة)قاد)زيز)حي)ا زهر5)

- 15000)الخميسات)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

29537
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (19
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 STE (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.AYT HATEM TRAVAUX
األشغال) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

املختلفة)قا بناء
املتاجر5

ا ت بير)ا فالحي.
ا طابق) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
االقل)رقم)76)ز وة)قاد)زيز)حي)ا زهر5)

- 15000)الخميسات)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 )ب1طاهر)عب )ا كريم):)500 

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
ا س5 )طاباش)و1نس):)500)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا كريم) عب ) ب1طاهر) ا س5 )
علي) م1الي) تذ1 5ة) دقار) عن1ا ه)ا()
الخميسات) (15000 م5م1ن) اوت) (01

املغرب.
عن1ا ه)ا() و1نس) طاباش) ا س5 )
 32000 إمرابطن) مركز) تمسين)

الحس5مة)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

ا كريم) عب ) ب1طاهر) ا س5 )
علي) م1الي) تذ1 5ة) دقار) عن1ا ه)ا()
الخميسات) (15000 م5م1ن) اوت) (01

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 19 بتاريخ) بالخميسات) االبت ائ5ة)

ماي)2022)تحت)رقم)242.
1059I

درعة)ارشادات)ش.م.م

MOYEN TRAVAUX
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تف1يت)حصص

درعة)ارشادات)ش.م.م
شارع)محم )الخامس)صن قق)بري )
10)تص1مذت)،)45000،)قرزازات)

املغرب
MOYEN TRAVAUX)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ا حي)

اإلداري)مركز)أك ز)-)45900)زاك1ر5)
املغرب.

تف1يت)حصص
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.3019
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2022 ماي) (05 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
اوت) حم5 ) ()5( ا س5 ) تف1يت)
من) اجتماع5ة) حصة) (5.000 ع ي)
أصل)5.000)حصة) فائ 5)ا س5 ))5()
امحم )تكراتي)بتاريخ)05)ماي)2022.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
ماي) (27 بتاريخ) بزاك1ر5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)147.
1060I

Julia Domma

JULIA DOMMA
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

Julia Domma
 Bd Roudani Rés Chifa 304

 5ème(étage(Appt(10(،(20100،
Casablanca Maroc

Julia Domma)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)304)شارع)
براه5م)ا رقداني)اقامة)ا شفاء)

ا طابق)5)ا شوة)10)املذارف)ا  ار)
ا ب5ضاء)-)20370)ا  ار)ا ب5ضاء)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
544677

في) مؤرخ) حر) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (16
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 Julia (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.Domma
األنشطة) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا زراع5ة.
 304 (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ا شفاء) اقامة) ا رقداني) براه5م) شارع)
ا  ار) املذارف) (10 ا شوة) (5 ا طابق)
ا ب5ضاء) ا  ار) (20370 (- ا ب5ضاء)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 10.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 100 (: ا  ون) صالح) ا س5 ) اجي)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا  ون) صالح) ا س5 ) اجي)
مكناس) م5م1زا) (28 ف5ال) عن1ا ه)ا()

50070)مكناس)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا  ون) صالح) ا س5 ) اجي)
مكناس) م5م1زا) (28 ف5ال) عن1ا ه)ا()

50070)مكناس)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 30 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

ماي)2022)تحت)رقم)825489.
1061I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

 BENASSOU DROGUERIE ET
TRAVAUX

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET
33)شارع)س5 ي)محم )،)15000،)

الخميسات)املغرب
 BENASSOU DROGUERIE ET
TRAVAUX)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)76 

ز وة)قاد)زيز)حي)ا زهراء)الخميسات)-)
15000)الخميسات)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
29505

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 مارس) (11
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
 BENASSOU DROGUERIE ET

.TRAVAUX
األشغال) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

املختلفة)قا بناء
تاجر)مذ ات)با تجزئة.

 76 رقم) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ز وة)قاد)زيز)حي)ا زهراء)الخميسات)-)

15000)الخميسات)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
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 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)
درهم،)موسم)كا تالي:

 1.000 (: بنذس1) الحسين) ا س5 )
حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

ا س5 )الحسين)بنذس1)عن1ا ه)ا()
ا زهراء) حي) زيز) قاد) ز وة) (76 رقم)
الخميسات) (15000 الخميسات)

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )الحسين)بنذس1)عن1ا ه)ا()
ا زهراء) حي) زيز) قاد) ز وة) (76 رقم)
الخميسات) (15000 الخميسات)

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 23 بتاريخ) بالخميسات) االبت ائ5ة)

مارس)2022)تحت)رقم)131.
1062I

UNIVERS GESTION CONSEILS

 STE BRAVO INDUSTRIE
MAROC

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
تأسيس)شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT BELMEJJAD AL
 MASSAR(MARRAKECH(،

40000،(MARRAKECH(MAROC
 STE BRAVO INDUSTRIE

MAROC)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)دقار)
 ذشاش)ق5اد5)حرب5ل)-)40000 

مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

125977
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (13
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 STE (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.BRAVO INDUSTRIE MAROC
-كراء) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

االالت.
دقار) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
 40000 (- حرب5ل) ق5اد5)  ذشاش)

مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 500.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 2.500 (: ب1شريح) محم ) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
ا س5 )عب )ا ذزيز)ا ز اتي):)2.500 

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() ب1شريح) محم ) ا س5 )

حي)اغير)22300)دمنات)املغرب.
ا ز اتي) ا ذزيز) عب ) ا س5 )
 15 رقم) ا تيسير) تجزئة) عن1ا ه)ا()
طريق)اسفي)40000)مراكش)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (
قم1اطن)مسيري)ا شركة:

ا ز اتي) ا ذزيز) عب ) ا س5 )
 15 رقم) ا تيسير) تجزئة) عن1ا ه)ا()
طريق)اسفي)40000)مراكش)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (31 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136300.
1063I

FOUZMEDIA

 DELIVERY FOODSTUFF
MAROC

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA(،(14000،(kenitra

maroc
 DELIVERY FOODSTUFF

MAROC)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)59)شارع)

م1الي)عب ا ذزيز)إقامة)م1الي)

عب ا ذزيز)ا رقم)4 - 14000 

ا ون5طر5)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

65507

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 و1 15) (01

مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:

عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)

تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

 DELIVERY FOODSTUFF  :

.MAROC

ت1زيع) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

امل1اد)ا غذائ5ة

املختلفة) األشغال) في) مواقل)

قأشغال)ا بناء

ا تص ور)قاإلستيراد.

 59 (: االجتماعي) املور) عن1ان)

إقامة) عب ا ذزيز) م1الي) شارع)

 14000  -  4 ا رقم) عب ا ذزيز) م1الي)

ا ون5طر5)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() فطاري) رجاء) ا س5 5)
ز وة)عب ا 1هاب)ا فا�سي)ا فهري)10 

سال) (20000 ا ذ5او 5) ا 1ئام) قطاع)

املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

عن1ا ه)ا() فطاري) رجاء) ا س5 5)
ز وة)عب ا 1هاب)ا فا�سي)ا فهري)10 

سال) (20000 ا ذ5او 5) ا 1ئام) قطاع)

املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
االبت ائ5ة)با ون5طر5)بتاريخ)01)و1 15)

2022)تحت)رقم)-.
1064I

TEMESNA SARL

GHR-PROMOTION
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تف1يت)حصص

TEMESNA SARL
 APPT N°2 RESIDENCE
 YOUSSEF BD MMOHAMED
 V( SETTAT،( 26000،( SETTAT

MAROC
شركة) (GHR-PROMOTION
عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
تجزئة) اإلجتماعي) مورها) قعن1ان)
ا ت1ف5ق)ا رقم)540)ق)542 - 26000 

سطات)املغرب.
تف1يت)حصص

ا تجاري) ا سجل) في) ا تو55 ) رقم)
.3565

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تمت) (2022 ماي) (18 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
امل5ل1دي) سرار) ()5( ا س5 ) تف1يت)
400)حصة)اجتماع5ة)من)أصل)400 
حصة) فائ 5)ا س5 ))5()رحال)ا غ1تي)

بتاريخ)18)ماي)2022.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
ماي) (25 بتاريخ) بسطات) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)159/22.
1065I

TGE FIDUS

NORDSUD GAZ
إعالن)متذ د)ا ورارات

TGE FIDUS
شارع)ا زرقط1ني)كمال)بارك)سا تر)

عمارB(5)رقم)39)ا طابق)6)،)28810،)
املحم وة)املغرب

NORDSUD GAZ)»شركة)
املساهمة«

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)جماعة)
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 وصابي)ملك5ة)ا بغ ادوة)-)-)ڭلم5م)
املغرب.

»إعالن)متذ د)ا ورارات«
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.621
بموت�سى)الجمع)ا ذام)االستثنائي)
اتخاع) تم) (2020 مارس) (06 في) املؤرخ)

ا ورارات)ا تا 5ة:)
قرار)رقم)4:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ا س5 ) ملك5ة) في) ا تي) االسهم) تف1يت)
إلى) سهم) (5940 ا ش1فاني) ا سذ5 )

ا شركة)درهم)ه1  ونغ
قرار)رقم)4:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
ا ش1فاني) ا سذ5 ) ا س5 ) استوا ة)

من)منصب)متصرف)اداري
قتبذا) ذ ك)تم)تذ ول)موتض5ات)

ا نظام)األسا�سي)ا تا 5ة:)
بن )رقم)....:)ا ذي)ونص)على)ماولي:)
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
أبريل) (06 بتاريخ) بكلم5م) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)149.
1066I

درعة)ارشادات)ش.م.م

MOYEN TRAVAUX
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

درعة)ارشادات)ش.م.م
شارع)محم )الخامس)صن قق)بري )
10)تص1مذت)،)45000،)قرزازات)

املغرب
MOYEN TRAVAUX)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ا حي)

اإلداري)مركز)أك ز)-)45900)زاك1ر5)
املغرب.

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.3019
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تذ5ين) تم) (2022 ماي) (05 في) املؤرخ)
(- ا س5 )5() ج و ) لشركة) مسير)

ا س5 )محم )قدار
املسير) استوا ة) تبذا) وب1ل) (-

ا س5 )حم5 )بن)ع ي
األسا�سي) ا وا 1ن) تح5ين) (*

 لشركة.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (27 بتاريخ) بزاك1ر5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)147.
1067I

ائتمائ5ة)املحاسبة

LIDERKIT MOROCCO
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة

ائتمائ5ة)املحاسبة
شارع)أبي)الحسن)ا شادلي)اقامة)
شب1ط)رقم)14)،)90000،)طنجة)

املغرب
LIDERKIT MOROCCO)شركة)

عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)املنطوة)
ا صناع5ة)بوذة)رقم)21 - 93000 

تط1ان)املغرب.
تح1يل)املور)االجتماعي) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.6097
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
املؤرخ)في)20)أكت1بر)2020)تم)تح1يل)
من) الحالي) لشركة) االجتماعي) املور)
 -  21 رقم) بوذة) ا صناع5ة) »املنطوة)
93000)تط1ان)املغرب«)إلى)»املنطوة)
ا صناع5ة)طريق)مارت5ل)بوذة)رقم)33 

- 93000)تط1ان)املغرب«.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
24) 1 بر) بتاريخ) بتط1ان) االبت ائ5ة)

2020)تحت)رقم)5772.
1068I

TGE FIDUS

NORDSUD GAZ
تذ5ين)رئيس)مجلس)اإلدار5

TGE FIDUS
شارع)ا زرقط1ني)كمال)بارك)سا تر)

عمارB(5)رقم)39)ا طابق)6)،)28810،)
املحم وة)املغرب

NORDSUD GAZ)»شركة)
املساهمة«

قعن1ان)مورها)االجتماعي:)جماعة)

 وصابي)ملك5ة)ا بغ ادي)-)-)ڭلم5م)

املغرب.

»تذ5ين)رئيس)مجلس)اإلدار5«

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري:)

.621
اإلداري) ا ذام) الجمع) إطار) في) (

املؤرخ)في)26)و1 15)2020)تورر)تذ5ين)

ا س5 )الجراري)خل5 

شركة) إدار5) ملجلس) رئيسا)

NORDSUD GAZ

بتاريخ:)25)شتنبر)2020

املخ1 ة) ه) ا صالح5ات) قتتمثل)

(- ا شركة) ممثل) (- ا تسير) ولي:) ف5ما)

االمضاء

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

أبريل) (05 بتاريخ) بكلم5م) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)147.

1069I

ORIENTAL POULTRY SARL

اوريونتال بولتري
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

ORIENTAL POULTRY SARL

 Route de Taza, Lot Es-Salam -

OUJDA-(،(60040،(oujda(maroc

اقري1 تال)ب1 تري)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)

ا سالم)طريق)تاز5)قج 5)-)60000 

قج 5)املغرب.

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.18133

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)

تذ5ين) تم) (2021 دجنبر) (30 في) املؤرخ)
مسير)ج و ) لشركة)ا س5 )5()خيري)

احم )قا س5 )امين)كمسير)آخر

تبذا) 1فا5)املسير.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

و1 15) (02 بتاريخ) ب1ج 5) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)1680.

1070I

FIDUCIAIRE KAMAL MASSIOUI

ADG CASH
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة
FIDUCIAIRE KAMAL MASSIOUI

 RUE BRAHIM ROUDANI 44
 N°17(VN(FES(،(30000،(FES

MAROC
ADG CASH)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)28 

ز وة)1)حي)ال ة)سك5نة)زقاغة)فاس)-)
30000)فاس)املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
72725

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (24
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 ADG (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.CASH
قس5ط) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

مالي.
 28 رقم) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
فاس) زقاغة) سك5نة) ال ة) حي) (1 ز وة)

- 30000)فاس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا غف1لي) ا 1اح ) عب ) ا س5 )
عن1ا ه)ا()فاس)30000)فاس)املغرب)
ا غف1لي) ادريس5ة) ا س5 5)
عن1ا ه)ا()فاس)30000)فاس)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا غف1لي) ا 1اح ) عب ) ا س5 )
عن1ا ه)ا()فاس)30000)فاس)املغرب

ا غف1لي) ادريس5ة) ا س5 5)
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عن1ا ه)ا()فاس)30000)فاس)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ا تجارية)بفاس)بتاريخ)30)ماي)2022 

تحت)رقم)2348.
1071I

م5نار5)ف5نانس)جرقب

بيست براكتيس
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
ت1س5ع)نشاط)ا شركة)

م5نار5)ف5نانس)جرقب
52)شارع)م1الي)رش5 )شوة)رقم)
7)ا طابق)ا رابع)جليز)مراكش)،)

40000،)مراكش)املغرب
بيست)براكتيس)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)االجتماعي)دقار)قازق)
رقم)301)ا غابة)رقم)5)حرب5ل)-)

40000)مراكش)املغرب.
ت1س5ع)نشاط)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.49753

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تمت) (2022 أبريل) (29 في) املؤرخ)
نشاط) إلى) ا تا 5ة) األنشطة) إضافة)

ا شركة)الحالي):
تخزين)املنتجات)ا غذائ5ة.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
و1 15) (03 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136429.
1072I

BUSINESS CENTRE CHELALLATE

EL AZIZ CONSTRUCTION
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

 BUSINESS CENTRE
CHELALLATE

 CITE OUED EL MAKHAZEN
 RESID AYOUB IMM B N° 36

 AIN(HARROUDA(KM(17،
 28630،(MOHAMMEDIA

MAROC
 EL AZIZ CONSTRUCTION

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)مجم1عة)

ا تو م)GH2-17)ا طابق)ا تاني)

س5 ي)ا بر 1�سي)20000)ا  ار)

ا ب5ضاء)املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

545367

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (19

املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:

عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)

 EL (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.AZIZ CONSTRUCTION

أعمال) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

مختلفة)قا بناء.

عن1ان)املور)االجتماعي):)مجم1عة)

ا تاني) ا طابق) (GH2-17 ا تو م)

ا  ار) (20000 ا بر 1�سي) س5 ي)

ا ب5ضاء)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

 1.000 (: ابراه5م) ا ذزيز) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() ابراه5م) ا ذزيز) ا س5 )

دقار)اقال)د)احم5تي)اقالد)عف5ف)اقالد)

ا صغير)26000)سطات)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

عن1ا ه)ا() ابراه5م) ا ذزيز) ا س5 )

دقار)اقال)د)احم5تي)اقالد)عف5ف)اقالد)

ا صغير)26000)سطات)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

 03 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15)2022)تحت)رقم)826199.

1073I

PROXY FINANCE

ELITE AVENTURES
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة
PROXY FINANCE

زاقية)شارع)يذو1ب)املنص1ر)ق)شارع)
عالل)ا فا�سي)،)عمار5)رقم)24 

)فضاء)ا صف51()،)ا طابق)ا ثا ث)،)
مكتب)رقم)23)،)40000،)مراكش)

املغرب
ELITE AVENTURES)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)دقار)

أقالد)مسذ1د)جماعة)قاحة)س5 ي)
ٱبراه5م)مراكش)-)40000)مراكش)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

125833
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (23
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 ELITE (: اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها)

.AVENTURES
تأجير) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
أق) املذ ات) أل ذاب) أق) ا ذتاد)

ا رياضات)ا ترفيه5ة..
عن1ان)املور)االجتماعي):)دقار)أقالد)
مسذ1د)جماعة)قاحة)س5 ي)ٱبراه5م)

مراكش)-)40000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 5)فريجي) زهة):)500)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
ا س5 )أوت)بن)علي)رض1ان):)500 

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() فريجي) زهة) ا س5 5)

ا شوة) (4 ا ذمار5) ا  ا 5ة) إقامة)

مراكش) املنص1ر) يذو1ب) شارع) (8

40000)مراكش)املغرب.

رض1ان) علي) بن) أوت) ا س5 )

قرزازات) تماس5نت) حي) عن1ا ه)ا()

45000)قرزازات)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

عن1ا ه)ا() فريجي) زهة) ا س5 5)

ا شوة) (4 ا ذمار5) ا  ا 5ة) إقامة)

مراكش) املنص1ر) يذو1ب) شارع) (8

40000)مراكش)املغرب

رض1ان) علي) بن) أوت) ا س5 )

قرزازات) تماس5نت) حي) عن1ا ه)ا()

45000)قرزازات)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (27 بتاريخ) بمراكش) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)136136.

1074I

global audit partners

PALMERAIE INDUSTRIE
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تغ5ير)تسم5ة)ا شركة

global audit partners

 Avenue Hassan II rond point

 saint(exupéry(etg(3(appt(19(،

20000،(casablanca(maroc

PALMERAIE INDUSTRIE)شركة)

عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)االجتماعي)279-277 

شارع)ا زرقط1ني)-)20050)ا  ار)

ا ب5ظاء)املغرب.

تغ5ير)تسم5ة)ا شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

267575

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى) (

تغ5ير) تم) (2022 ماي) (31 في) املؤرخ)

 PALMERAIE« من) ا شركة) تسم5ة)

 AFRICORP« إلى) (»INDUSTRIE

. « INDUSTRY
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باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 03 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15)2022)تحت)رقم)826193.
1075I

global audit partners

PALMINES
شركة)املساهمة

تغ5ير)تسم5ة)ا شركة

global audit partners
 Avenue Hassan II rond point
 saint(exupéry(etg(3(appt(19(،

20000،(casablanca(maroc
PALMINES)شركة)املساهمة

قعن1ان)مورها)االجتماعي)279)شارع)
ا زرقط1ني)-)20050)ا  ار)ا ب5ظاء)

املغرب.
تغ5ير)تسم5ة)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
332599

)بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تغ5ير) تم) (2022 ماي) (31 في) املؤرخ)
 «PALMINES« من) ا شركة) تسم5ة)

. « AFRICORP MINING«(إلى
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 03 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15)2022)تحت)رقم)826190.
1076I

global audit partners

PALMAGRI
شركة)املساهمة

تغ5ير)تسم5ة)ا شركة

global audit partners
 Avenue Hassan II rond point
 saint(exupéry(etg(3(appt(19(،

20000،(casablanca(maroc
PALMAGRI)شركة)املساهمة

قعن1ان)مورها)االجتماعي)279-277 
شارع)ا زرقط1ني)-)20050)ا  ار)

ا ب5ظاء)املغرب.
تغ5ير)تسم5ة)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
279915

)بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تغ5ير) تم) (2022 و1 15) (03 في) املؤرخ)

 «PALMAGRI« من) ا شركة) تسم5ة)
. «AFRICORP AGRI«(إلى

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 03 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15)2022)تحت)رقم)826192.
1077I

global audit partners

PALM EDU
شركة)املساهمة

تغ5ير)تسم5ة)ا شركة

global audit partners
 Avenue Hassan II rond point
 saint(exupéry(etg(3(appt(19(،

20000،(casablanca(maroc
PALM EDU)شركة)املساهمة

قعن1ان)مورها)االجتماعي)279-277 
شارع)ا زرقط1ني)-)20050)ا  ار)

ا ب5ظاء)املغرب.
تغ5ير)تسم5ة)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
308657

)بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تغ5ير) تم) (2022 ماي) (31 في) املؤرخ)
 «  PALM EDU« ا شركة)من) تسم5ة)

. « AFRICORP EDU«(إلى
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 03 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15)2022)تحت)رقم)826191.
1078I

HAYTAM CONSEIL

CLUB EVENT
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تف1يت)حصص

HAYTAM CONSEIL
 Lotissement Loubna 1 45
 Magasin(2(Sidi(Maârouf(،
20280،(Casablanca(Maroc

CLUB EVENT)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)إقامة)
املستوبل)املجم1عة)45)عمار5)396 

رقم)8)س5 ي)مذرقف)-)20280 
ا  ارا ب5ضاء)املغرب.

تف1يت)حصص
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.471541

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)

تمت) (2022 ماي) (11 في) املؤرخ)

املصادقة)على):

تف1يت)ا س5 ))5()سل1ى)ح1ك5ك)

أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (1.000

()5( ا س5 ) حصة) فائ 5) (1.000

مؤدب)مؤدب)بتاريخ)11)ماي)2022.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (

 01 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15)2022)تحت)رقم)825868.

1079I

HAYTAM CONSEIL

CLUB EVENT SPORT
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة

HAYTAM CONSEIL

 Lotissement Loubna 1 45

 Magasin(2(Sidi(Maârouf(،

20280،(Casablanca(Maroc

CLUB EVENT SPORT)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)إقامة)

املستوبل)املجم1عة)45)عمار5)396 

رقم)8)س5 ي)مذرقف)-)20280 

ا  ارا ب5ضاء)املغرب.

تذ5ين)مسير)ج و ) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.471541

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)

تذ5ين) تم) (2022 ماي) (11 في) املؤرخ)

ا س5 )5() ج و ) لشركة) مسير)

ح1ك5ك)سل1ى)كمسير)قح5 

تبذا) وب1ل)استوا ة)املسير.

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

 01 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15)2022)تحت)رقم)825868.

1080I

 CABINET KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

 Société KCH MULTI
SERVICES

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

 CABINET KAMFIN DE LA
 COMPTABILITE ET GESTION

DES AFFAIRES
 RES RAHMA R PRINCIPAL 19

 OURIAGHEL 2 « RAHMA
 1(»(N°130(Tanger(،(90000،

TANGER MAROC
 Société KCH MULTI SERVICES
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)

م1الي)اسماع5ل)14)اقامة)م1الي)
اسماع5ل)ا طابق)ا ثا ث)رقم)09 

طنجة)-)90000)طنجة)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
127781

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (20
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.Société KCH MULTI SERVICES
غرض)ا شركة)بإوجاز):)الخ مات)
قا زراع5ة) ا تجارية) ا صناع5ة)

املتذ د5.
شارع) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
م1الي) اقامة) (14 اسماع5ل) م1الي)
 09 رقم) ا ثا ث) ا طابق) اسماع5ل)

طنجة)-)90000)طنجة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)
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درهم،)موسم)كا تالي:
1.000)حصة) (: ا س5 )شلخ)كريم)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )شلخ)كريم)عن1ا ه)ا()مجمع)
ا فن)ا بيت)ا ذت5ق)عمار5)7)ا طابق)1 

رقم)8)طنجة)90000)طنجة)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )شلخ)كريم)عن1ا ه)ا()مجمع)
ا فن)ا بيت)ا ذت5ق)عمار5)7)ا طابق)1 

رقم)8)طنجة)90000)طنجة)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) (02 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)5145.
1081I

FIDUCIAIRE BAMMOU

NEW ACADEMY PRIVE
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha(Rifai(N04(،(14000،

KENITRA Maroc
NEW ACADEMY PRIVE)شركة)

عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)تجزئة)رقم)

201)بل1ك)ا)ا طابق)االقل)املغرب)
ا ذربي)-)14000)ا ون5طر5)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

65411
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (20
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 NEW (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ACADEMY PRIVE
غرض)ا شركة)بإوجاز):)استشارات)

في)تس5ير)املواقالت

درقس)في)ا تو1ية)ق)ا  عم.

تجزئة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
رقم)201)بل1ك)ا)ا طابق)االقل)املغرب)

ا ذربي)-)14000)ا ون5طر5)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

 250 (: براغتة) غزالن) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

ا س5 5)سذاد)ا رملي):)250)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).

 250 (: امل1ي�سي) ا س5 5) ادوة)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

فاطمة) احم ) س1ي ) ا س5 5)

 100 بو5مة) حصة) (250 (: ا زهراء)

درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() براغتة) غزالن) ا س5 5)

ا سالم) اقامة) الخامس) محم ) شارع)

 14000 ج) عمار5) (10 ا شوة) سنتر)

ا ون5طر5)املغرب.

عن1ا ه)ا() ا رملي) سذاد) ا س5 5)

املغرب)ا ذربي)ا ف)2)بئر)ا رامي)ا رقم)

310 14000)ا ون5طر5)املغرب.

عن1ا ه)ا() امل1ي�سي) ا س5 5) ادوة)
30)ز وة)ك15)فال)فل1ري)ا شوة)رقم)

01 14000)ا ون5طر5)املغرب.

فاطمة) احم ) س1ي ) ا س5 5)
حمان) زاقية) عن1ا ه)ا() ا زهراء)

 3 شوة) ا  كالي) قامبارك) ا فط1اكي)

عمار5)ا)14000)ا ون5طر5)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

ا س1ي ي) خ وجة) ا س5 5)

ملزم) ا ش1يحات) دقار) عن1ا ه)ا()

43000)قلذة)ا سراغنة)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ماي) (25 بتاريخ) با ون5طر5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)91477.

1082I

FIDUCIAIRE BAMMOU

STUDIO INVEST
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha(Rifai(N04(،(14000،

KENITRA Maroc
STUDIO INVEST)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)زاقية)شارع)
االستوالل)ق)شارع)املرسة)إقامة) برال)
أ)مكتب)رقم)08 - 14000)ا ون5طر5)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
65527

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (30
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.STUDIO INVEST
منذش) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

عوارات)ق)ا بناوات
مواق ة)في)االشغال)املختلفة

مواق ة)في) ول)ا بضائع)با س5ارات)
)ا نول)بين)امل ن)

ً
ب1زن)أقل)من)15)طنا

ا نول)ا بري.
زاقية) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
املرسة) شارع) ق) االستوالل) شارع)
إقامة) برال)أ)مكتب)رقم)08 - 14000 

ا ون5طر5)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

 1.000 (: سك5نة) قنير) ا س5 5)
حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

ا س5 5)قنير)سك5نة)عن1ا ه)ا()28 
 20000 كا 5ف1ر 5ا) (2 ك1 ين) تجزئة)

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 5)قنير)سك5نة)عن1ا ه)ا()28 
 20000 كا 5ف1ر 5ا) (2 ك1 ين) تجزئة)

ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
االبت ائ5ة)با ون5طر5)بتاريخ)01)و1 15)

2022)تحت)رقم)91565.
1083I

VALUE-SERVICES

أموبلومن البسام
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

VALUE-SERVICES
 AV MLY RACHID RES LA

 PLAGE(D’OR(BLOC(B(،(90000،
TANGER MAROC

أم1بل1من)ا بسام)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)طريق)
ا رباط،)ا طابق)األر�سي)إلقامة)

كريمة)190 - 90000)طنجة)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
127765

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (24
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)
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أم1بل1من)ا بسام.
غرض)ا شركة)بإوجاز):)تجهيز)قب5ع)

املفرقشات)قا  وك1ر.
طريق) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
إلقامة) األر�سي) ا طابق) ا رباط،)
كريمة)190 - 90000)طنجة)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)
درهم،)موسم)كا تالي:

 1.000 (: ا بسام) أمين) ا س5 )
حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)
قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

عن1ا ه)ا() ا بسام) أمين) ا س5 )
مجم1عة) ا ن1ر) الحسني) املجمع)
طنجة) (90000  87 رقم) (7 طابق) (77

املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() ا بسام) أمين) ا س5 )
مجم1عة) ا ن1ر) الحسني) املجمع)
طنجة) (90000  87 رقم) (7 طابق) (77

املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) (01 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)254324.
1084I

omri compta sarl au

MANSORY STEEL SARL AU
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
حل)شركة

omri compta sarl au
 N°4 LOT AL MAGHREB AL

JADID(،(92000،(larache(maroc
 MANSORY STEEL SARL AU

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 )في)ط1ر)ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)
م1الي)اسماع5ل)اقامة)م1الي)

اسماع5ل)رقم)22)ا طابق)5)رقم)19 
- 90050)طنجة)املغرب.

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.114509
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
حل) تورر) (2022 ماي) (16 في) املؤرخ)
عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)
 MANSORY STEEL( 5ا شريك)ا 1ح
 100.000 رأسما ها) مبلغ) (SARL AU
اإلجتماعي) مورها) قعن1ان) درهم)
م1الي) اقامة) اسماع5ل) م1الي) شارع)
 19 5)رقم) 22)ا طابق) اسماع5ل)رقم)
(: ل) املغرب) ت5جة) طنجة) (90050  -
ا شركة) أن) ا 1ح5 ) املساهم) الحظ)
في) إنشائها) منذ) عمل5ة) أي) تنفذ)  م)
املبكر) الحل) تورر) (20/04/2017

 لشركة.
شارع) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
م1الي) اقامة) اسماع5ل) م1الي)
 19 5)رقم) 22)ا طابق) اسماع5ل)رقم)

- 90050)طنجة)املغرب.)
ق)عين:

ا غاني) عب ) ا 1هابي) ا س5 )5()
مغرب) تجزئة) (247 رقم) عن1ا ه)ا() ق)
املغرب) ا ذرائش) (92000 الج و )

كمصفي))5() لشركة.
قعن )اإلقتضاء)الح قد)املفرقضة)
محل) املخ1 ة) هم) ا صالح5ات) على)
ق) ا ذو1د) تبل5غ) محل) ق) املخابر5)

ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)-
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) (01 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)5094.
1085I

HAYTAM CONSEIL

NUANCES PRO EVENT
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

HAYTAM CONSEIL
 Lotissement Loubna  45
 1( Magasin( 2( Sidi( Maârouf( ،

20280،(Casablanca(Maroc
NUANCES PRO EVENT)شركة)
ط1ر) املح قد5)في) املسؤق 5ة) عات)

ا تصف5ة(
ز وة) (3 اإلجتماعي) مورها) قعن1ان)
ب1رڭ1ن) حي) ا ثاني) ا طابق) أقرير) آوت)
 20053 (- و1سف) م1الي) شارع)

ا  ارا ب5ضاء)املغرب.
حل)شركة

ا تجاري) ا سجل) في) ا تو55 ) رقم)
.374813

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 ماي) (02 في) املؤرخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
مبلغ) (NUANCES PRO EVENT
قعن1ان) درهم) (40.000 رأسما ها)
أقرير) آوت) ز وة) (3 اإلجتماعي) مورها)
شارع) ب1رڭ1ن) حي) ا ثاني) ا طابق)
م1الي)و1سف)-)20053)ا  ارا ب5ضاء)
في) عامل5ة) أزمة) (: ل) املغرب) ت5جة)
ا تظاهرات) ظرا) ق) الحفالت) م5 ان)

لجائحة)ك1رق ا.
ز وة) (3 ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
ب1رڭ1ن) حي) ا ثاني) ا طابق) أقرير) آوت)
 20053 (- و1سف) م1الي) شارع)

ا  ارا ب5ضاء)املغرب.)
ق)عين:

ق) مزك1ط) سذ ) ا س5 )5()
طابق) اركا ة) ز وة) (12 رقم) عن1ا ه)ا()
ا  ارا ب5ضاء) (20053  3 ا شوة) (3

املغرب)كمصفي))5() لشركة.
قعن )اإلقتضاء)الح قد)املفرقضة)
محل) املخ1 ة) هم) ا صالح5ات) على)
ق) ا ذو1د) تبل5غ) محل) ق) املخابر5)

ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)-
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 03 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15)2022)تحت)رقم)826500.
1086I

CABINET BENISSA

HFD FIBER
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
حل)شركة

CABINET BENISSA
 Avenue(Hafid(Ibn(Abdelbar

 Résidence Al Andalouses
 Anzarane 3ème étage N° 15

 N°(127(Tanger،(90000،(Tanger
Maroc

HFD FIBER)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )في)

ط1ر)ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)127)شارع)
حافظ)ابن)عب )ا بار)اقامة)اال   س)

ا طابق)ا ثا ث)رقم)15 - 90000 
طنجة)املغرب.

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.108591
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
حل) تورر) (2022 ماي) (09 في) املؤرخ)
عات) مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)
مبلغ) (HFD FIBER ا 1ح5 ) ا شريك)
قعن1ان) درهم) (100.000 رأسما ها)
حافظ) شارع) (127 اإلجتماعي) مورها)
ابن)عب )ا بار)اقامة)اال   س)ا طابق)
طنجة) (90000  -  15 رقم) ا ثا ث)
نشاط) ت1قف) (: ل) املغرب) ت5جة)

ا شركة.
ق)ح د)مور)ا تصف5ة)ب)127)شارع)
حافظ)ابن)عب )ا بار)اقامة)اال   س)
 90000  -  15 رقم) ا ثا ث) ا طابق)

طنجة)املغرب.)
ق)عين:

ق) الحافظي) زينب) ا س5 )5()
عن1ا ه)ا()حي)الجراري)2)ز وة)74)رقم)
2 90000)طنجة)املغرب)كمصفي))5()

 لشركة.
قعن )اإلقتضاء)الح قد)املفرقضة)
محل) املخ1 ة) هم) ا صالح5ات) على)
ق) ا ذو1د) تبل5غ) محل) ق) املخابر5)

ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)-
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (31 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)4983.
1087I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

شركة)املطاحن)ا كبرى)ا فاس5ة

 LES GRANDS MOULINS 
FASSIS

شركة)املساهمة
تف1يت)حصص

 LES GRANDS MOULINS FASSIS
SA

شركة)مساهمة
)رأسما ها)90.000.000)درهم
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املور)االجتماعي:زاقية)ز وة)اوم5ل)
برق 5ه)ق 1يس)فيري−ا  ار)ا ب5ضاء

مصادقة)على)تف1يت)أسهم
اجتماع) محضر) بموت�سى) (I/  
مجلس)اإلدار5)بتاريخ)25)ابريل)2022 
ا كبرى) املطاحن) شركة) ملساهمي)
 LES GRANDS MOULINS(ا فاس5ة
على) املصادقة) تمت) (،FASSIS SA 

ما)ولي):
تف1يت)449.980)سهم)من) (•
حم ي) فائ 5) إدريس) ا س5 ) طرف)
شركةFANNA CAPITAL SARL)فا ا)

كابيتال
األسا�سي) ا وا 1ن) تذ ول) (•

 لشركة
ا ضبط) بكتابة) اإلو اع) /IIتم)
ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية) باملحكمة)
رقم) تحت) ماي2022) (31 و1م)

825879
بتذ ول) ا تصريح) إو اع) /IIIتم)
ا سجل)ا تجاري)با  ار)ا ب5ضاء)و1م)

31)ماي2022)تحت)رقم)18503.
بمثابة)اعالن

1088I

FIDPER

شركة الطريق نحو التميز
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

حل)شركة

FIDPER
 OUISLANE(،(50080،(MEKNES

MAROC
شركة)ا طريق) ح1)ا تميز)شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5)في)ط1ر)

ا تصف5ة(
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)1 

ترعة)حي)ب1ج ي)2)ت1الل)-)50100 
مكناس)املغرب.

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.43939
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 ماي) (25 في) املؤرخ)
املح قد5) املسؤق 5ة) عات) شركة)
مبلغ) ا تميز) ا طريق) ح1) شركة)
قعن1ان) درهم) (100.000 رأسما ها)
حي) ترعة) (1 رقم) اإلجتماعي) مورها)

مكناس) (50100 (- ت1الل) (2 ب1ج ي)
املغرب) ت5جة)ل):)ع م)تحو5ق)ا ه ف)

من)تأسيس)ا شركة..
 1 رقم) ب) ا تصف5ة) مور) ح د) ق)
 50100 (- ت1الل) (2 ب1ج ي) حي) ترعة)

مكناس)املغرب.)
ق)عين:

ق) ا  ري�سي) املج5 ) عب ) ا س5 )5()
مكناس) (50080 قيسالن) عن1ا ه)ا()

املغرب)كمصفي))5() لشركة.
قعن )اإلقتضاء)الح قد)املفرقضة)
محل) املخ1 ة) هم) ا صالح5ات) على)
ق) ا ذو1د) تبل5غ) محل) ق) املخابر5)

ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)-
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) (02 بتاريخ) بمكناس) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)239.
1089I

جيسط)ك1مبطا)ش.ع.م.م.ش.ق

IYADTECH
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

جيسط)ك1مبطا)ش.ع.م.م.ش.ق
شارع)الحسن)األقل،)إقامة)باب)

ا ذولة)د،)ا طابق)األر�سي،)تط1ان)
تط1ان،)93000،)تط1ان)املغرب

IYADTECH)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شارع)
الجامذة)ا ذرب5ة)رقم)18)ا طابق)

االقل)تط1ان)تط1ان)93000)تط1ان)
املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
31657

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (17
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.IYADTECH
غرض)ا شركة)بإوجاز):)ب5ع)أجهز5)

ا كمب15تر.
*)ص5ا ة)أجهز5)ا كمب15تر.

*)خ مات)ا كمب15تر)األخرى..
شارع) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ا طابق) (18 رقم) ا ذرب5ة) الجامذة)
تط1ان) (93000 تط1ان) تط1ان) االقل)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
حصة) (500 (: قمر5) صبري) ا س5 )

بو5مة)100)درهم) لحصة).
 500 (: املرابط) خل5لة) ا س5 5)

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() قمر5) صبري) ا س5 )
تينا)رقم) ا ذرب5ة)ف5ال) الجامذة) شارع)

18)تط1ان)93000)تط1ان)املغرب.
عن1ا ه)ا() املرابط) خل5لة) ا س5 5)
تينا)رقم) ا ذرب5ة)ف5ال) الجامذة) شارع)

18)تط1ان)93000)تط1ان)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() قمر5) صبري) ا س5 )
تينا)رقم) ا ذرب5ة)ف5ال) الجامذة) شارع)

18)تط1ان)93000)تط1ان)املغرب
عن1ا ه)ا() املرابط) خل5لة) ا س5 5)
تينا)رقم) ا ذرب5ة)ف5ال) الجامذة) شارع)

18)تط1ان)93000)تط1ان)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (31 بتاريخ) بتط1ان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1303.
1090I

جيسط)ك1مبطا)ش.ع.م.م.ش.ق

 TAMOUDA NAUTICAL
SERVICE

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

تأسيس)شركة

جيسط)ك1مبطا)ش.ع.م.م.ش.ق
شارع)الحسن)األقل،)إقامة)باب)

ا ذولة)د،)ا طابق)األر�سي،)تط1ان)
تط1ان،)93000،)تط1ان)املغرب

 TAMOUDA NAUTICAL SERVICE

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ز وة)ابن)
زي قن،)اقامة)الخيرا  ا)3)رقم)67 

طنجة)طنجة)90090)طنجة)املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

127785

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (12

مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:

عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)

(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.TAMOUDA NAUTICAL SERVICE

تس1يق) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

قتأجير)جم5ع)املراكب)..
عن1ان)املور)االجتماعي):)ز وة)ابن)
 67 رقم) (3 الخيرا  ا) اقامة) زي قن،)

طنجة)طنجة)90090)طنجة)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

باونا) رقيز) فا يسا) ماريا) ا س5 5)

درهم) (100 بو5مة) حصة) (1.000  :

 لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

باونا) رقيز) فا يسا) ماريا) ا س5 5)

اقامة) كرق اد) شارع) عن1ا ه)ا()

 67 رقم) شوة) (3 ا طابق) (3 الخيرا  ا)

طنجة)90900)طنجة)املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

باونا) رقيز) فا يسا) ماريا) ا س5 5)

اقامة) كرق اد) شارع) عن1ا ه)ا()

 67 رقم) شوة) (3 ا طابق) (3 الخيرا  ا)

طنجة)90900)طنجة)املغرب
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باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) (02 بتاريخ) بطنجة) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)5148.
1091I

ACT FINANCE

 NOR SUD DE TRANSPORT
 ET MATERIAUX DE

CONSTRUCTION
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تح1يل)ا شكل)ا وا 1ني) لشركة

ACT FINANCE
 169BD MOULAY IDRISS

 1er,(ETAGE(2(N°3(،(20360،
CASABLANCA MAROC

 Nor Sud de Transport et
 Materiaux de construction

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

ق)عن1ان)مورها)االجتماعي)35)شارع)
حسن)ا سكتاني)-)20000)ا  ار)

ا ب5ضاء).
تح1يل)ا شكل)ا وا 1ني) لشركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.132605
بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
املؤرخ)في)06)أكت1بر)2006)تم)تح1يل)
ا وا 1ني) لشركة)من)»شركة) ا شكل)
عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
املسؤق 5ة) عات) »شركة) إلى) ا 1ح5 «)

املح قد5«.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 11 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15)2007)تحت)رقم)296775.
1092I

FOUZMEDIA

JUMP CONSULTING
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة
FOUZMEDIA

 KENITRA(،(14000،(kenitra
maroc

JUMP CONSULTING)شركة)عات)
املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)59)شارع)
م1الي)عب ا ذزيز)إقامة)م1الي)
عب ا ذزيز)ا رقم)4 - 14000 

ا ون5طر5)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

65465
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 أبريل) (25
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 JUMP(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها

.CONSULTING
غرض)ا شركة)بإوجاز):)اإلستشار5)

في)تس5ير)ا شركات.
 59 (: االجتماعي) املور) عن1ان)
إقامة) عب ا ذزيز) م1الي) شارع)
 14000  -  4 ا رقم) عب ا ذزيز) م1الي)

ا ون5طر5)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() برا�سي) ا س5 5) ج1ى)
ع) ب2) عمار5) الخامس) محم ) شارع)
بئر) الح ائق) حي) (19 ا شوة) ا و س)
ا ون5طر5) (14000 ا شرق5ة) ا رامي)

املغرب.
عن1ا ه)ا() بريشة) حنان) ا س5 5)
ا شرق5ة) ا رامي) بئر) (32  2  2 املنزه)

14000)ا ون5طر5)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() برا�سي) ا س5 5) ج1ى)
ع) ب2) عمار5) الخامس) محم ) شارع)
بئر) الح ائق) حي) (19 ا شوة) ا و س)
ا ون5طر5) (14000 ا شرق5ة) ا رامي)

املغرب
عن1ا ه)ا() بريشة) حنان) ا س5 5)
ا شرق5ة) ا رامي) بئر) (32  2  2 املنزه)

14000)ا ون5طر5)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) با ون5طر5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)-.
1093I

FIDUCIAIRE ENNOUR

ZAINOS
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تغ5ير)نشاط)ا شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR
 1ER ETAGE N 75 BD ALLAL BEN

 ABDELLAH(،(23200،(FQUIH
BEN SALAH MAROC

ZAINOS)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)االجتماعي)رقم)240 
ز وة)خريبكبة)-)23200)ا فو5ه)بن)

صالح)املغرب.
تغ5ير)نشاط)ا شركة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.4897

ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
تغ5ير) تم) (2022 ماي) (12 في) املؤرخ)
»مواقل) نول) من) ا شركة) نشاط)
ا بضائع)ب1اسطة)ا ذربات)ا تي)تك1ن)
أكتر) أق) مساقية) املذتم 5) حم1 تها)
من)15)طن)ا نول)بين)امل ن)-)أستراد)
ق) ا غ5ار) قطع) »ب5ع) إلى) تص ور«) ق)
مستلزمات)ا س5ارات)كنشاط)رئي�سي)
ا سا فة) باألنشطة) االحتفاظ) مع)

ا ذكر)».
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
بتاريخ) صالح) بن) با فو5ه) االبت ائ5ة)
19)ماي)2022)تحت)رقم)142/2022.
1094I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

» شونجي مراكش أنترنسيونال 
كنسولتينك» - »ش.م.أ.ك»

شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)
ا شريك)ا 1ح5 

حل)شركة
 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

JFK
62)شارع)س5 ي)عب )ا رحمان)

ا شوة)1)،)20200،)ا  ار)ا ب5ضاء)
املغرب

»)ش1 جي)مراكش)أ ترنس15 ال)
كنس1 تينك«)-)»ش.م.أ.ك«)شركة)

عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 )في)ط1ر)ا تصف5ة(

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)10)ز وة)

الحرية)ا طابق)ا ثا ث)شوة)رقم)6 
املغرب)0000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.

حل)شركة
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)

.404693
ا 1ح5 ) ا شريك) قرار) بموت�سى)
حل) تورر) (2022 ماي) (24 في) املؤرخ)
مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة)
ش1 جي) (« ا 1ح5 ) ا شريك) عات)
(- كنس1 تينك«) أ ترنس15 ال) مراكش)
 10.000 رأسما ها) مبلغ) »ش.م.أ.ك«)
 10 اإلجتماعي) مورها) قعن1ان) درهم)
ز وة)الحرية)ا طابق)ا ثا ث)شوة)رقم)
6)املغرب)0000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب)
في) االستمرار) في) صذ1بة) (: ل)  ت5جة)

ا ذمل.
ق)ح د)مور)ا تصف5ة)ب)10)ز وة)
 6 رقم) شوة) ا ثا ث) ا طابق) الحرية)
املغرب)0000)ا  ار)ا ب5ضاء)املغرب.)

ق)عين:
إوڤ)غ1تيي) ا س5 )5()ج5ل)سيرج)
الب1ال ري) طريق) (3 عن1ا ه)ا() ق)
()5( كمصفي) فرنسا) ش1 جي) (72560

 لشركة.
قعن )اإلقتضاء)الح قد)املفرقضة)
محل) املخ1 ة) هم) ا صالح5ات) على)
ق) ا ذو1د) تبل5غ) محل) ق) املخابر5)

ا 1ثائق)املتذلوة)با تصف5ة):)-
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
 03 بتاريخ) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية)

و1 15)2022)تحت)رقم)826485.
1095I

KASBAT

KASBAT
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

KASBAT
 APPT 6 IIM 1756 LOT OULED
ZAERS(،(10010،(AIN(AOUDA-

TEMARA)املغرب
KASBAT)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)شوة)6 
عمار5)1756)تجزئة)اقالد)زعير)عين)

ا ذ1د5)-)100010)عين)ا ذ1د5)
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املغرب

تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)

مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

136423

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 مارس) (25

مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:

عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .

عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)

(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.KASBAT

ق) ا بناء) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

اشغال)ا بناء.

شوة) (: االجتماعي) املور) عن1ان)

زعير) اقالد) تجزئة) (1756 عمار5) (6

ا ذ1د5) عين) (100010 (- ا ذ1د5) عين)

املغرب.

أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:

ا س5 )املر ي�سي)مصطفى):)1.000 

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):

مصطفى) املر ي�سي) ا س5 )
 10 رقم) م5م1ن) قالد) ز وة) عن1ا ه)ا()

10000)سال) ا ورية)سال) ا كفاح) حي)

املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

مصطفى) املر ي�سي) ا س5 )
 10 رقم) م5م1ن) قالد) ز وة) عن1ا ه)ا()

10000)سال) ا ورية)سال) ا كفاح) حي)

املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

و1 15) (01 بتاريخ) بتمار5) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)01123.

1096I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

FATH EL YAQOUT
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة
ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

رقم)234،)شارع)فلسطين)حي)
ا و س)2)ش)2)،)25000،)خريبكة)

املغرب
FATH EL YAQOUT)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)رقم)9)بني)
شك ال)حي)ا فتح)سفلي)-)25000 

خريبكة)املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

7523
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 فبراور) (03
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 FATH (: اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها)

. EL YAQOUT
(: بإوجاز) ا شركة) غرض)
 IMMEUBLE ,PROMOTEUR
 IMMOBILIER ,TRAVAUX DIVERS

.OU CONSTRUCTION
عن1ان)املور)االجتماعي):)رقم)9)بني)
 25000 (- سفلي) ا فتح) حي) شك ال)

خريبكة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
 500 (: و1سف) ا 5و1تي) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
 500 (: مصطفى) فتاح) ا س5 )

حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() و1سف) ا 5و1تي) ا س5 )
أ) (5 ا رقم) (2 ا سذاد5) الجمذة) مركز)
قالد)عب قن)25000)خريبكة)املغرب.

عن1ا ه)ا() مصطفى) فتاح) ا س5 )
عب قن) أقالد) ا كبير) الحاج) درب)

25000)خريبكة)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() و1سف) ا 5و1تي) ا س5 )
أ) (5 ا رقم) (2 ا سذاد5) الجمذة) مركز)

قالد)عب قن)25000)خريبكة)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
مارس) (17 بتاريخ) بخريبكة) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)127.
1097I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

 DOS دوس مارينوس
MARINOS

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
تأسيس)شركة

 cabinet el kharraz mohamed dia
eddine

 résidence al andalus av
 Mohamed yazidi bloc g apt
 4(tetouan(،(93000،(tetouan

maroc
 DOS MARINOS(دقس)مارين1س

شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)111)شارع)

س5 ي)سل5مان)طابق0)مرت5ل)-)
93150)مرت5ل)املغرب

تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)
املح قد5)

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
31649

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (16
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
دقس) (: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.DOS MARINOS(مارين1س
غرض)ا شركة)بإوجاز):)ب5ع)قشراء)

األسماك)بالجملة)قبا توس5ط
 111 (: االجتماعي) املور) عن1ان)
مرت5ل) طابق0) سل5مان) س5 ي) شارع)

- 93150)مرت5ل)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).

ا شركة:) رأسمال) مبلغ)
100.000,00)درهم،)موسم)كا تالي:

ا س5 )محم )حن1ن):)500)حصة)
بو5مة)100,00)درهم) لحصة).

(: ا وزط5طي) ا 1اح ) عب ) ا س5 )
500)حصة)بو5مة)100)درهم) لحصة)
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
ا س5 )محم )حن1ن)عن1ا ه)ا()حي)
ا شبار)الج و )شارع)س5 ي)سل5مان)

رقم)123 39150)مرت5ل)املغرب.
ا وزط5طي) ا 1اح ) عب ) ا س5 )
عن1ا ه)ا()حي)احريق)ا طريق)الجه1يه)
ز وه)ا)رقم)14 39150)مرت5ل)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
ا س5 )محم )حن1ن)عن1ا ه)ا()حي)
ا شبار)الج و )شارع)س5 ي)سل5مان)

رقم)123 39150)مرت5ل)املغرب
ا وزط5طي) ا 1اح ) عب ) ا س5 )
عن1ا ه)ا()حي)احريق)ا طريق)الجه1يه)
ز وه)ا)رقم)14 39150)مرت5ل)املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
ماي) (30 بتاريخ) بتط1ان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1287.
1098I

أحم )ا فراقي

NADIAHAMID PROMO
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قفل)ا تصف5ة
أحم )ا فراقي

33)درب)امل5تر)ص)ب)345)صفرق)،)
31000،)صفرق)املغرب

NADIAHAMID PROMO)شركة)
عات)املسؤق 5ة)املح قد5

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي):)350)حي)
ا رشاد1)بنصفار)-)31000)صفرق)

املغرب.
قفل)ا تصف5ة

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
.2539

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
حل) تورر) (2022 ماي) (05 في) املؤرخ)
شركة) (NADIAHAMID PROMO
مبلغ) املح قد5) املسؤق 5ة) عات)
قعن1ان) درهم) (100.000 رأسما ها)
ا رشاد1  حي) (350 اإلجتماعي) مورها)
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املغرب) صفرق) (31000 (- بنصفار)
ا غير) االقتصادوة) ال ظرقف)  ت5جة)
مالئمة)منها)ارتفاع)االسذار)قاملنافسة)

ا شرسة.
ق)عين:

ق) ا شبل) ا س5 )5() ادوة)
بنصفار) زالغ) حي) (1126 عن1ا ه)ا()
()5( كمصفي) املغرب) صفرق) (31000

 لشركة.
ق)ق )تم)انذواد)الجمذ5ة)الختام5ة)
حي) (350 قفي) (2022 ماي) (05 بتاريخ)
صفرق) (31000 (- بنصفار) ا رشاد1)

املغرب.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) (03 بتاريخ) بصفرق) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)198.
1099I

FOUZMEDIA

ISKANE LACCHEB
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA(،(14000،(kenitra

maroc
ISKANE LACCHEB)شركة)عات)
مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)

ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ا رقم)

264)ا ز وة)39)حي)اإلرشاد)ا طابق)
األر�سي)محل)رقم)2 - 14000 

ا ون5طر5)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
65153

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 مارس) (10
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)
ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)

باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ISKANE LACCHEB
اإلنذاش) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

ا ذواري.
ا رقم) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
ا طابق) اإلرشاد) حي) (39 ا ز وة) (264
 14000  -  2 رقم) محل) األر�سي)

ا ون5طر5)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() األشهب) محم ) ا س5 )
 14000  1837 رقم) (01 ا 1فاء)

ا ون5طر5)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() األشهب) محم ) ا س5 )
 14000  1837 رقم) (01 ا 1فاء)

ا ون5طر5)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
االبت ائ5ة)با ون5طر5)بتاريخ)01)و1 15)

2022)تحت)رقم)-.
1100I

مجم1عة)أطلنت5ك) لمحاسبة

PARA HAY MOHAMMADI
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تأسيس)شركة

مجم1عة)أطلنت5ك) لمحاسبة
شوة)رقم)3)ا طابق)ا ثاني)عمار5)

22)ز وة)ا ذادل)حي)اجنان)ع5الن،)
46000،)آسفي)املغرب

 PARA HAY MOHAMMADI
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ا طابق)
األر�سي)بوذة)1812)حي)املحم ي)-)

46000)آسفي)املغرب
تأسيس)شركة)عات)مسؤق 5ة)
مح قد5)عات)ا شريك)ا 1ح5 )

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)
12865

في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (20
مسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

ا 1ح5 ) ا شريك) عات) مح قد5)
باملميزات)ا تا 5ة:

عات) شركة) (: ا شركة) شكل)
ا شريك) عات) مح قد5) مسؤق 5ة)

ا 1ح5 .
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
 PARA (: اإلقتضاء)بمختصر)تسم5تها)

.HAY MOHAMMADI
ب5ع) (: بإوجاز) ا شركة) غرض)
ق) ا شبه)ص5  5ة) املذ ات) ق) ا ل1ازم)
ا شبه)ا طب5ة،)ب5ع)أدقات)ا تجم5ل،)
كل) عامة) بصفة) ق) مركز) لتجم5ل،)

ا ذمل5ات)املرتبطة)بطريوة)مباشر5
أق)غير)مباشر5)بغرض)ا شركة.

ا طابق) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
(- املحم ي) حي) (1812 بوذة) األر�سي)

46000)آسفي)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
ا س5 5)سناء)  ور):)1.000)حصة)

بو5مة)100)درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
عن1ا ه)ا() سناء)  ور) ا س5 5)
 46000 10)حي)ا سالم) 28)ز وة) رقم)

آسفي)املغرب.
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:
عن1ا ه)ا() سناء)  ور) ا س5 5)
 46000 10)حي)ا سالم) 28)ز وة) رقم)

آسفي)املغرب
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)
و1 15) (02 بتاريخ) بآسفي) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)823.
1101I

SOFINACTE

QUICK ACTION
شركة)عات)املسؤق 5ة)املح قد5

تأسيس)شركة

SOFINACTE
 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. « AL
 ABRAR « N° 44 BUREAU 22.
 5éme(ETAGE(،(30000،(FES

MAROC
QUICK ACTION)شركة)عات)

املسؤق 5ة)املح قد5
قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)طريق)عين)

ا شوف)تجزئة)رياض)ا 5اسمين)
قطذة)237)س)-)30050)فاس)

املغرب
تأسيس)شركة)عات)املسؤق 5ة)

املح قد5)
رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري):)

72783
في) مؤرخ) عرفي) عو ) بموت�سى)
ا وا 1ن) إع اد) تم) (2022 ماي) (10
املسؤق 5ة) عات) األسا�سي) شركة)

املح قد5)باملميزات)ا تا 5ة:
عات) شركة) (: ا شركة) شكل)

املسؤق 5ة)املح قد5.
عن ) متب1عة) ا شركة) تسم5ة)
(: تسم5تها) بمختصر) اإلقتضاء)

.QUICK ACTION
تاجر) (- (: بإوجاز) ا شركة) غرض)

مست1رد)بالجملة
-)بائع)ملذ ات)ا تجم5ل)قتصف5ف)

ا شذر).
طريق) (: االجتماعي) املور) عن1ان)
عين)ا شوف)تجزئة)رياض)ا 5اسمين)
فاس) (30050 (- س) (237 قطذة)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ا تي) امل 5)

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 ا شركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)موسم)كا تالي:
م1�سى) ع  ان) م1�سى) ا س5 )
 100 بو5مة) حصة) (250 (: الخط5ب)

درهم) لحصة).
ا س5 5)غاد5)مصطفى)عب ا وادر)
ا زين):)250)حصة)بو5مة)100)درهم)

 لحصة).
م1�سى) ع  ان) ا س5 5) اريمان)
 100 بو5مة) حصة) (250 (: الخط5ب)

درهم) لحصة).
محم ) اوف) م1من) ا س5 )
 100 بو5مة) حصة) (250 (: الجذبري)

درهم) لحصة).
قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء)

قصفات)قم1اطن)ا شركاء):
م1�سى) ع  ان) م1�سى) ا س5 )
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ماركا) حمز5) عن1ا ه)ا() الخط5ب)

000000)عمان)األردن.

ا س5 5)غاد5)مصطفى)عب ا وادر)

ا نس5م) قطذة) (236 عن1ا ه)ا() ا زين)

ا حي) 6) يساسفة) شوة) (2 ا طابق)

ا ب5ضاء) ا  ار) (20190 الحسني)

املغرب.

م1�سى) ع  ان) ا س5 5) اريمان)

قطذة) (236 عن1ا ه)ا() الخط5ب)

6) يساسفة) 2)شوة) ا طابق) ا نس5م)

20190)ا  ار)ا ب5ضاء) ا حي)الحسني)

املغرب.

محم ) اوف) م1من) ا س5 )

قطذة) (236 عن1ا ه)ا() الجذبري)

6) يساسفة) 2)شوة) ا طابق) ا نس5م)

20190)ا  ار)ا ب5ضاء) ا حي)الحسني)

املغرب.

قا ذائل5ة) ا شخص5ة) األسماء) (

قم1اطن)مسيري)ا شركة:

م1�سى) ع  ان) م1�سى) ا س5 )

ماركا) حمز5) عن1ا ه)ا() الخط5ب)

000000)عمان)األردن

ا س5 5)غاد5)مصطفى)عب ا وادر)

ا نس5م) قطذة) (236 عن1ا ه)ا() ا زين)

ا حي) 6) يساسفة) شوة) (2 ا طابق)

ا ب5ضاء) ا  ار) (20190 الحسني)

املغرب

م1�سى) ع  ان) ا س5 5) اريمان)

قطذة) (236 عن1ا ه)ا() الخط5ب)

6) يساسفة) 2)شوة) ا طابق) ا نس5م)

20190)ا  ار)ا ب5ضاء) ا حي)الحسني)

املغرب

محم ) اوف) م1من) ا س5 )

قطذة) (236 عن1ا ه)ا() الجذبري)

6) يساسفة) 2)شوة) ا طابق) ا نس5م)

20190)ا  ار)ا ب5ضاء) ا حي)الحسني)

املغرب

باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

و1 15) (03 بتاريخ) بفاس) ا تجارية)

2022)تحت)رقم)2421.

1102I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

HKS DISTRIBUTION
شركة)عات)مسؤق 5ة)مح قد5)عات)

ا شريك)ا 1ح5 
تف1يت)حصص

 cabinet el kharraz mohamed dia
eddine

 résidence al andalus av
 Mohamed yazidi bloc g apt
 4(tetouan(،(93000،(tetouan

maroc
HKS DISTRIBUTION)شركة)عات)

مسؤق 5ة)مح قد5)عات)ا شريك)
ا 1ح5 

قعن1ان)مورها)اإلجتماعي)ا ذي)تم)
تح1يله)من)شارع)قاد)ا ل1ك1س)عماره)
ا فتح)رقم)43)ا طابق)االر�سي)تط1ان)
إلى)شارع)الجيش)امللكي)ز وه)امله ي)
ابن)ت1مرت)عماره)ا شكري)رقم)173 

- 93040)تط1ان)املغرب.
تف1يت)حصص

رقم)ا تو55 )في)ا سجل)ا تجاري)
.29643

بموت�سى)الجمع)ا ذام)اإلستثنائي)
تمت) (2022 ماي) (23 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
ا براق) سف5ان) ()5( ا س5 ) تف1يت)
أصل) من) اجتماع5ة) حصة) (300
1.000)حصة) فائ 5)ا س5 ))5()ه5ثم)

ا وسط5ط)بتاريخ)18)ماي)2022.
باملحكمة) ا وا 1ني) اإلو اع) تم) (
و1 15) (02 بتاريخ) بتط1ان) االبت ائ5ة)

2022)تحت)رقم)1309.
1103I

است راك)خطإ)ققع)بالجري 5)ا رسم5ة)
ع د)5719)بتاريخ)8)و1 15)2022 

799I(باإلعالن)ا ذي)وحمل)رقم
صفحة)رقمي)10313)ق)10314
TIGRA DISTRIBUTION
 SOCIETE PAR ACTIONS 

SIMPLIFIEE (SAS(
تأسيس)شركة)

في) املؤرخ) ا ذرفي) ا ذو ) إطار) في)
2022)با  ار)ا ب5ضاء،)تم) 31)مارس)
األسا�سي) ا وا 1ن) قضع) على) اإلتفاق)
عات) ( املبسطة) األسهم)  شركة)

الخصائص)ا تا 5ة:

شركة) ( (: ا وا 1ني) ا شكل) (- (1
األسهم)املبسطة.

 TIGRA (: ا تسم5ة) (- (2
.DISTRIBUTION

3)-)ا ه ف)االجتماعي):)))استيراد)ق)
صناعة)ق)ت1زيع)قطع)غ5ار)ا س5ارات)

ق)ا شاحنات)ق)ا  راجات)ا نارية.
ا  ار) (: ( ( االجتماعي) املور) (- (4
ا رزاق،) عب ) علي) ز وة) (8 ا ب5ضاء،)

ا طابق)3.
من) إبت اءا) سنة) (99 (: امل 5) (- (5
با سجل) ا شركة) تسج5ل) تاريخ)

ا تجاري.
 1 من) (: االجتماع5ة) ( ا سنة) (- (6

وناور)إلى)31)دجنبر.)
في) ح د) (: ا رأسمال) (- (7
إلى) موسمة) درهم) ()1.000.000,00(
أ ف) فئة) من) سهم) ()1.000( أ ف)
كاملة) درهم) لسهم،) ()1000,00(

األداء)قاإلبراء.)
8)-)املساهمة)ا نو وة):)

(: درهم) (999.000,00 ا شركة)
  AUTOMOTIVE DISTRIBUTION

 ALMAL ا شركة)
    MEDITERRANEE INVEST

1.000,00)درهم.
 9)-)ا رئيس):

 AUTOMOTIVE ا شركة)
من) ممثلة) (DISTRIBUTION SA
ا 1دغيري) ا س5 ) رئيسها) طرف)

اإلدري�سي))الحسني)خا  .
تم)) ( (: ا وا 1ني) اإلو اع) (- (10
ا ب5ضاء)) با  ار) ا تجارية) ( باملحكمة)
ماي) (19 بتاريخ) (824396 ( رقم) تحت)

2022.
11)-)ا سجل)ا تجاري):))تم)تسج5ل)
ا تجاري)  ى) با سجل) ا شركة)
ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية) املحكمة)

بنفس)ا تاريخ)تحت)رقم)543475.

THALES 3D MAROC
شركة)أسهم)مبسطة)عات)ا رأسمال)

570.000,00)و1رق
املور)االجتماعي):)املنطوة)الحر5)
 لصادرات)با ن1اصر،)م5 بارك،)
تجزئة)19،)27.000)ا ن1اصر،)

ا  ار)ا ب5ضاء)–)املغرب

 مسجلة)با سجل)ا تجاري)

 ل ار)ا ب5ضاء)تحت)ع د)341423

إعالن)قا 1ني

بتاريخ) الخط5ة) املشاقر5) عوب)

22/03/2022،)ققرارات)رئيس)بتاريخ)

13/05/2022)تورر)ما)ولي):

ا س5 ) باستوا ة) علما) اإلحاطة)

مهامه) من) فري وريك) 1رشاو ر)

كذض1)في)ا لجنة)ا تنف5ذوة) لشركة)؛

ا شركة) رأسمال) من) ا تخف5ض)

قمائتان) مل15ن) ب افع)خسائر)ق رها)

قستمائة) أ ف) قسبذ1ن) ققاح )

و1رق،) تول5صه) ()1.271.600,00(

أ ف) قخمسين) قأربذة) أربذمائة) إلى)

قثما مائة))454.800,00()و1رق)؛

ا نهائي) باإلدراك) علما) اإلحاطة)

ا شركة) رأسمال) من)  لزياد5)

أ ًفا) عشر) قخمسة) مائة) بمبلغ)

و1رق) ()115.200,00( قمائتين)

أ ًفا) قسبذين) خمسمائة) الى)  رفذه)

أدى) مما) و1رق) ()570.000,00(

مرقمة) (
ً
سهما (1.152 إنشاء) إلى)

(،5700 إلى) (4548 من) ا)
ً
ح وث

االكتتاب،) عن ) با كامل) م ف1عة)

 THALES با كامل) شركة) مخصصة)

INTERNATIONAL SAS)؛

أسهم) شركة) إلى) ا شركة) تح1يل)

مبسطة)قفًوا)ألحكام)املاد5)2-43)من)

املذ  ة) بص5غته) (5-96 رقم) ا وا 1ن)

قاملتممة،) المتثال) ألحكام)ا وا 1 5ة)

ا سارية)؛)

األسا�سي) ا نظام) ص5اغة) اعاد5)

 لشركة.

قلم) في) ا وا 1ني) اإلو اع) تم)

ا ب5ضاء) با  ار) ا تجارية) املحكمة)

ع د) تحت) (26/05/2022 بتاريخ)

في) ا تذ ولي) قا تسج5ل) (825219

ا ب5ضاء) با  ار) ا تجاري) ا سجل)

ع د) تحت) (26/05/2022 بتاريخ)

.18115

 إلو اع،

ا رئيس)

1104I
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املحكمة التجارية بالرباط
ملف)رقم):)2022/27

حساب)رقم):)5075

ا طرف)األقل):
ميساء)ق ق،)رقم)بطاقة)ا تذريف)

مغرب5ة) (A393544 (: ا 1طن5ة)

الجنس5ة.

ا طرف)ا ثاني):
بطاقة) رقم) اسالقي،) فاطمة)

 A335427 (: ا 1طن5ة) ا تذريف)

مغرب5ة)الجنس5ة.

األصل)ا تجاري):)ب5ع)املالبس.
ا سفلي) ا طابق) (8 رقم) (: ا ذن1ان)

املركز)ا تجاري)اوت)باها)ا رباط)شارع)

الحسن)ا ثاني.
)رقم)ا سجل)ا تجاري):)109464.

بمصلحة) ا تذرضات) قستوبل)

ا تجارية) باملحكمة) ا تجاري) ا سجل)

 (15( عشر) غاوة)خمسة) إلى) با رباط)

و1ما)من)ص قر)اإلعالن)ا ثاني.

ا نشر5)ا ثا 5ة
رئيس)مصلحة)ا سجل)ا تجاري

12 مكرر

املحكمة)ا تجارية)با رباط

ملف)رقم):)2022/28

حساب)رقم):)5076

ا طرف)األقل):
بطاقة) رقم) قديذة،) سم5لي)

 BE473207 (: ا 1طن5ة) ا تذريف)

مغرب5ة)الجنس5ة.

ا طرف)ا ثاني):

 PHARMACIE شركة)

مسيرها) (AL MASBAH AL KABIR

مورها) قديذة،) سم5لي) ا وا 1ني)

9)ح.ي.م) ا ك1ر5)رقم) :)حي) االجتماعي)

ا رباط.

األصل)ا تجاري):)ص5  5ة

ا ذن1ان):)حي)ا ك1ر5)رقم)9)ح.ي.م)

ا رباط.
)رقم)ا سجل)ا تجاري):)54716.

بمصلحة) ا تذرضات) قستوبل)
ا تجارية) باملحكمة) ا تجاري) ا سجل)
 (15( عشر) غاوة)خمسة) إلى) با رباط)

و1ما)من)ص قر)اإلعالن)ا ثاني.
ا نشر5)ا ثا 5ة

رئيس)مصلحة)ا سجل)ا تجاري

13 مكرر

املحكمة)ا تجارية)با رباط
ملف)رقم):)2022/29
حساب)رقم):)5077

ا طرف)األقل):
مزهار) ادوة،)رقم)بطاقة)ا تذريف)
مغرب5ة) (B435126 (: ا 1طن5ة)

الجنس5ة.
ا طرف)ا ثاني):

PHARMACIE MAZHAR(شركة
مسيرها)ا وا 1ني)مازهار) ادوة.

مورها)االجتماعي):)رقم)127)امل)3 
ح.ي.م)ا رباط.

األصل)ا تجاري):)ص5  5ة
3)ح.ي.م) 127)امل) ا ذن1ان):)رقم)

ا رباط.
رقم)ا سجل)ا تجاري):)47158.

بمصلحة) ا تذرضات) قستوبل)
ا تجارية) باملحكمة) ا تجاري) ا سجل)
 (15( عشر) غاوة)خمسة) إلى) با رباط)

و1ما)من)ص قر)اإلعالن)ا ثاني.
ا نشر5)ا ثا 5ة

رئيس)مصلحة)ا سجل)ا تجاري

14 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف)رقم):)130540
حساب)رقم):)18443

ب5ع)أصل)تجاري
ف1ت):

الحامل) عسال) و1سف) ا س5 )
ا 1طن5ة) ا تذريف)  طاقة)

.BK519531
 فائ 5):

الحامل) صبري) واسين) ا س5 )
BJ370888(طاقة)ا تذريف)ا 1طن5ة 

الحامل) صبري) محم ) ا س5 )
.BJ457466(طاقة)ا تذريف)ا 1طن5ة 
املت1اج ) ا تجاري) األصل) مجم1ع)
ق56  (53 ز وة) زاقية) ا ب5ضاء) با  ار)
مذ ) ب5ع) (9 متجر) ا وريذة) درب)

املالبس)الجاهز5)بنصف)الجملة.
رقم) ا تجاري) با سجل) قاملسجل)

.439962
تسجل) ا تذرضات) فإن) قبذ ك)
ا تجارية) باملحكمة) ا ضبط) بمكتب)
با  ار) ا تجاري) ا سجل) مكتب)
عشر) خمسة) أجل) داخل) ا ب5ضاء)

و1ما)امل1الي) لنشر5)األقلى)قا ثا 5ة.
ا نشر5)ا ثا 5ة

عن)رئيس)كتابة)ا ضبط

15 مكرر

املحكمة)ا تجارية)با  ار)ا ب5ضاء
عو )تو مة

ملف)رقم):)130614
حساب)رقم):)19412

قهم) محم ) م5ار5) ا ها ك) قرثة)
ا ساد5):

ا س5 )عزيز)م5ار5،)الحامل) بطاقة)
ا تذريف)ا 1طن5ة)BE41945)؛

ا س5 )احم )م5ار5،)الحامل) بطاقة)
ا تذريف)ا 1طن5ة)BE417579)؛

ا س5 )مه ي)م5ار5،)الحامل) بطاقة)
ا تذريف)ا 1طن5ة)BE696604)؛

ا س5 5) زهة)م5ار5،)الحامل) بطاقة)
ا تذريف)ا 1طن5ة)BE75297)؛

ا س5 5)هن )م5ار5،)الحاملة) بطاقة)
ا تذريف)ا 1طن5ة)BE616060)؛

ا س5 5)مريم)م5ار5،)الحاملة) بطاقة)
ا تذريف)ا 1طن5ة)BE747914)؛

الحاملة) م5ار5،) زك5ة) ا س5 5)
 بطاقة)ا تذريف)ا 1طن5ة)BE77445)؛
الحاملة) م5ار5،) كنز5) ا س5 5)
 بطاقة)ا تذريف)ا 1طن5ة)B99659)؛
ممثل1) لشخص) بصفتهم)
ا تجاري) با سجل) قمسجل) ا طب5عي)
 436500 رقم) تحت) ا ب5ضاء) با  ار)
ط1ر) في) مسيرق) شركة) قبصفتهم)

ا تك1ين)خصائصها)كا تالي):

تم)تصريح)على)ما)ولي):
تم)ا و5ام)بتو مة)طب5ذ5ة) شركة)
 ETABLISSEMENT BERRADA
مسؤق 5ة) عات) شركة) (ET MIYARA
مورها) قاح ) بشريك) مح قد5)
محم ) شارع) (12 (: االجتماعي)

ا سادس،)ا  ار)ا ب5ضاء.
املذك1ر5) ا شركة) في) املساهمة) تم)
أعاله)بجم5ع)عناصر)أص1ل)قخص1م)
ا طب5عي) ا تجاري) لشخص) األصل)
ما كة) لذناصر) ا شركة) قتصبح)
تسج5لها) و1م) ابت اء)من) بها) املساهم)

في)ا سجل)ا تجاري.
من) املستف5 5) س5ك1ن) لشركة)
امللك5ة) ألصل) كامل) ا تو مة) هذه)
من) ابت اء) تو مته) الحال) ا تجاري)
أوضا) ا ذو )قس5ك1ن) ها) هذا) ت1ق5ع)
ا نهائي) اإلنشاء) من) ابت اء) اال تفاع)
ا كائن) ا تجاري)  هذه)ا شركة)األصل)
محم ) شارع) (12 ا ب5ضاء) با  ار)
قاملسجل) ا ب5ضاء) ا  ار) ا سادس،)
ا ب5ضاء) با  ار) ا تجاري) با سجل)

تحت)رقم)436500.
قبذ ك)فا تذرضات)تسجل)بمكتب)
مكتب) ا تجارية) باملحكمة) ا ضبط)
ا سجل)ا تجاري)با  ار)ا ب5ضاء)داخل)
امل1الي) و1ما) ()15( عشر) خمسة) أجل)

 لنشر5)األقلى)قا ثا 5ة.
ا نشر5)ا ثا 5ة
رئيس)كتابة)ا ضبط

16 مكرر

املحكمة)ا تجارية)با  ار)ا ب5ضاء
عو )تو مة

ملف)رقم):)130640
حساب)رقم):)19889

ا س5 )عل5 )محم ،)الحامل) بطاقة)
ا تذريف)ا 1طن5ة)BK183684)؛

الحامل) عل5 ) ط5فة،) ا س5 5)
 بطاقة)ا تذريف)ا 1طن5ة)BK183683)؛
الحاملة) خ وجة،) عل5 ) ا س5 5)
 بطاقة)ا تذريف)ا 1طن5ة)BK325590)؛

 II.  -  إعالنات قضائية
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ا س5 5)عل5 )م5نة،)الحاملة) بطاقة)

ا تذريف)ا 1طن5ة)BK96860)؛

الحاملة) نذ5مة،) عل5 ) ا س5 5)

 بطاقة)ا تذريف)ا 1طن5ة)BK512567)؛

بصفته)ممثل1) لشخص)ا طب5عي)

ا تجاري) با سجل) قمسجل1ن)

 447686 رقم) تحت) ا ب5ضاء) با  ار)

ط1ر) في) شركاء) شركة) قبصفتهم)

ا تك1ين)خصائصها)كا تالي):

تم)تصريح)على)ما)ولي):

تم)ا و5ام)بتو مة)طب5ذ5ة) شركة)

عات) شركة) (SANCY51 SARL

قاح ) بشريك) مح قد5) مسؤق 5ة)

 62LOT QULFQ (: مورها)االجتماعي)

 EXTENSION RUE 103 ETG 2

.OUFFQ

املذك1ر5) ا شركة) في) املساهمة) تم)

أعاله)بجم5ع)عناصر)أص1ل)قخص1م)

ا طب5عي) ا تجاري) لشخص) األصل)

ما كة) لذناصر) ا شركة) قتصبح)

تسج5لها) و1م) ابت اء)من) بها) املساهم)

في)ا سجل)ا تجاري.

من) املستف5 5) س5ك1ن) لشركة)

امللك5ة) ألصل) كامل) ا تو مة) هذه)

من) ابت اء) تو مته) الحال) ا تجاري)

أوضا) ا ذو )قس5ك1ن) ها) هذا) ت1ق5ع)

ا نهائي) اإلنشاء) من) ابت اء) اال تفاع)

ا كائن) ا تجاري)  هذه)ا شركة)األصل)

 62LOT QULFQ ا ب5ضاء) با  ار)

 EXTENSION RUE 103 ETG 2

OUFFQ)قاملسجل)با سجل)ا تجاري)

با  ار)ا ب5ضاء)تحت)رقم)447686.

قبذ ك)فا تذرضات)تسجل)بمكتب)

مكتب) ا تجارية) باملحكمة) ا ضبط)

ا سجل)ا تجاري)با  ار)ا ب5ضاء)داخل)

امل1الي) و1ما) ()15( عشر) خمسة) أجل)

 لنشر5)األقلى)قا ثا 5ة.

ا نشر5)ا ثا 5ة
رئيس)كتابة)ا ضبط

17 مكرر

املحكمة)ا تجارية)با  ار)ا ب5ضاء
تف1يت)حق)ا كراء

ملف)رقم):)130642
حساب)رقم):)19973

عشل1ج،) سار5) ا س5 5) ف1تت)
ا 1طن5ة) ا تذريف) الحاملة) بطاقة)
با سجل) قاملسجلة) (BH379309

ا تجاري)تحت)رقم)404550)؛
عشل1ج،) قا س5 5) ب5لة)
ا 1طن5ة) ا تذريف) الحاملة) بطاقة)
با سجل) قاملسجلة) (BH350884

ا تجاري)تحت)رقم)404552.
 MOROCCAN شركة)  فائ 5)
PRIVATE PARTNERS SARL)مورها)
شارع) (19 ا ب5ضاء) با  ار) االجتماعي)
ب1س5ج1ر) حي) ا راحة،) حي) ا زئبق)
تحت) ا تجاري) با سجل) قاملسجلة)

رقم)237157.
ا تابع) لذوار) ا كراء) حق) جم5ع)
ا كائن)با  ار)ا ب5ضاء)رقم)108)شارع)
وضم) ا ذي) الجماعة) قرية) 6) 1 بر)
ا سجل)ا تجاري)404552)ق404550.
تسجل) ا تذرضات) فإن) قبذ ك)
ا تجارية) باملحكمة) ا ضبط) بمكتب)
مكتب)ا سجل)ا تجاري)با  ار)ا ب5ضاء)
و1ما) ()15( عشر) خمسة) أجل) داخل)

امل1الي) لنشر5)األقلى)قا ثا 5ة.
ا نشر5)ا ثا 5ة

عن)رئيس)كتابة)ا ضبط

18 مكرر

املحكمة)ا تجارية)با  ار)ا ب5ضاء
تف1يت)حق)ا كراء

ملف)رقم):)130644
حساب)رقم):)19975

الحامل) ع ي،) طارق) ا س5 )
 BK122656 رقم) ا 1طن5ة)  لبطاقة)
ا طب5عي) ممثل) لشخص) بصفته)
با  ار) ا تجاري) با سجل) قمسجل)
ا ب5ضاء)تحت)رقم)374598)قبصفته)
مسير)قح5 ) شركة)في)ط1ر)ا تك1ين،)

خصائصها)كا تالي):
تم)تصريح)على)ما)ولي):

تم)ا و5ام)بتو مة)طب5ذ5ة) شركة)
 PHARMACIE IBN SINA HAY
شركة) (MOHAMMADI SARL AU
عات)مسؤق 5ة)مح قد5)بشريك)قاح )
ا ب5ضاء) ا  ار) ب) االجتماعي) مورها)
حي) (15 بل1ك) ا شه اء،) شارع) (319

املحم ي.

املذك1ر5) ا شركة) في) مساهمة) تم)
أعاله)بجم5ع)عناصر)أص1ل)قخص1م)
ا طب5عي) ا تجاري) لشخص) األصل)
ما كة) لذناصر) ا شركة) قتصبح)
تسج5لها) و1م) ابت اء)من) بها) املساهم)

في)ا سجل)ا تجاري.
من) املستف5 5) س5ك1ن) لشركة)
امللك5ة) ألصل) كامل) ا تو مة) هذه)
من) ابت اء) تو مته) الحال) ا تجاري)
أوضا) ا ذو )قس5ك1ن) ها) هذا) ت1ق5ع)
ا نهائي) اإلنشاء) من) ابت اء) اال تفاع)
ا كائن) ا تجاري)  هذه)ا شركة)األصل)
ا ب5ضاء) ا  ار) ب) ا ب5ضاء) با  ار)
حي) (،15 بل1ك) ا شه اء) شارع) (319
املحم ي)قاملسجل)با سجل)ا تجاري)

با  ار)ا ب5ضاء)تحت)رقم)374598.
تسجل) ا تذرضات) فإن) قبذ ك)
ا تجارية) باملحكمة) ا ضبط) بمكتب)
مكتب)ا سجل)ا تجاري)با  ار)ا ب5ضاء)
و1ما) ()15( عشر) خمسة) أجل) داخل)

امل1الي) لنشر5)األقلى)قا ثا 5ة.
ا نشر5)ا ثا 5ة

عن)رئيس)كتابة)ا ضبط

19 مكرر

املحكمة)ا تجارية)با  ار)ا ب5ضاء
ب5ع)جزئي)ألصل)تجاري

ملف)رقم)130646
حساب):)20052

 QANAWAT SARL ف1تت)شركة)
AU«)املمثلة)من)طرف)ا س5 )ع  ان)
عمر)ع1ض)ا ذبثاني)اماراتي)الجنس5ة)
 RLJZ87420 ا سفر) لج1از) الحامل)
 QANAWAT MUSIC شركة)  فائ 5)
املمثلة) (»MOROCCO SARL
فساح) اومان) ا س5 5) طرف) من)
ا 1طن5ة) ا تذريف) الحاملة) بطاقة)
األصل) جزئي) ب5ع) (BJ276411 رقم)
ا ب5ضاء) با  ار) املت1اج ) ا تجاري)
 TECHNOPARK ROUTE DE
با سجل) قاملسجلة) (NOUCEUR

ا تجاري)رقم)262325.
قصف)عناصر)ا شهر5)املنو1 ة)

ا بن1د)غير)ملم1سة):
الحق)في)االدعاء)بأ ه)خل5فة)ا بائع)

في) 5ة)حسنة.

ا ذمالء)املرتبط1ن)با شهر5.
ب5ا ات)ا كمب15تر))ا صفحة)5).

املتذلوة) ا فكرية) امللك5ة) حو1ق)
با نشاط)امل1س5وي))ا صفحة)6).

هي) ما) )بو ر) ا تجارية) ا ذالمات)
مسجلة()ا صفحة)7).

املرتبطة) قاال تزامات) الحو1ق)
 1 امللحق) في) امل رجة) با ذو1د)

)ا صفحة)16).
رس1م)االتصاالت))ا صفحة)8).

املذل1مات) تكن1 1ج5ا) أ ظمة)
)ا صفحة)8).

تخزينه) وتم) ال) ا ذي) محت1ى) كل)
 DAM على) إ 5ه) ا 1ص1ل) قيمكن)

ا تنس5ق)املتفق)عل5ه))ا صفحة)5).
املذل1مات)ا صفحة)7.

ا سجالت))ا صفحة)8).
ا تي) املصرف5ة) الحسابات) جم5ع)
بشكل) املغرب) قن1ات) تستخ مها)
امل1س5وي) ا نشاط) إطار) في) رئي�سي)
األخرى) الحو1ق) قجم5ع) املغربي)
قاألص1ل)غير)ملم1سة)ا تي)تمتلكها)أق)
قاملستخ مة) املغرب) قن1ات) تمنحها)
با نشاط) وتذلق) ف5ما) أسا�سي) بشكل)

امل1س5وي)املغربي.
ا بن1د)امللم1سة):

 2 امللحق) في) امل رجة) املذ ات)
)ا صفحة)17).

تسجل) ا تذرضات) فإن) قبذ ك)
ا تجارية) باملحكمة) ا ضبط) بمكتب)
با  ار) ا تجاري) ا سجل) مكتب)
عشر) خمسة) أجل) داخل) ا ب5ضاء)

و1ما)امل1الي) لنشر5)األقلى)قا ثا 5ة.
ا نشر5)ا ثا 5ة

عن)رئيس)كتابة)ا ضبط

20 مكرر

املحكمة)ا تجارية)با  ار)ا ب5ضاء
هبة)أصل)تجاري

ملف)رقم)130648
حساب):)20277

الحامل) أحم ) افع) ا س5 ) ف1ت)
 B213958(بطاقة)ا تذريف)ا 1طن5ة 
الحاملة) رق5ة) افع) ا س5 5)  فائ 5)
 بطاقة)ا تذريف)BE753460)مجم1ع
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ا س5 5) ا تجاري) فائ 5) األصل)
ا تذريف) الحاملة) بطاقة) رق5ة) افع)
املذ ) لخ5اطة) (B213958 ا 1طن5ة)
ز وة) (30 ا ب5ضاء) با  ار) قاملت1اج )
با سجل) قاملسجل) ا زاس) با 1ن)

ا تجاري)رقم)137962.
تسجل) ا تذرضات) فإن) قبذ ك)
ا تجارية) باملحكمة) ا ضبط) بمكتب)
با  ار) ا تجاري) ا سجل) مكتب)
عشر) خمسة) أجل) داخل) ا ب5ضاء)

و1ما)امل1الي) لنشر5)األقلى)قا ثا 5ة.
ا نشر5)ا ثا 5ة

عن)رئيس)كتابة)ا ضبط

21 مكرر

املحكمة)ا تجارية)با  ار)ا ب5ضاء
ب5ع)أصل)تجاري

ملف)رقم)130650
حساب):)20341

فاطمة) املرح1مة) قرثة) ف1ت)
اقتن5ل)االدري�سي):

االدري�سي) اقتن5ل) محم ) ا س5 )
ا 1طن5ة) ا تذريف) الحامل) بطاقة)

.A25871
اقفوير) اوت) وجة) قا س5 5)
ا 1طن5ة) ا تذريف) ) بطاقة) ( الحاملة)

.A144171
عمراني) كنز5) ا س5 5)  فائ 5)
ا تذريف) ) بطاقة) ( الحاملة) الج1طي)

.C944783(ا 1طن5ة
املذ ) ا تجاري) األصل) مجم1ع)
 PHARMACIEN املسما5)  ص5  5ة)
  COMPING DE TAMARIS
 19 كلم) ا ب5ضاء) با  ار) قاملت1اج )
طريق)ازم1ر)زاقية)طريق)طماريس)دار)
ا تجاري) با سجل) قاملسجل) ب1عز5)

رقم)234540.
تسجل) ا تذرضات) فإن) قبذ ك)
ا تجارية) باملحكمة) ا ضبط) بمكتب)
با  ار) ا تجاري) ا سجل) مكتب)
عشر) خمسة) أجل) داخل) ا ب5ضاء)

و1ما)امل1الي) لنشر5)األقلى)قا ثا 5ة.
ا نشر5)ا ثا 5ة

عن)رئيس)كتابة)ا ضبط

22 مكرر

املحكمة)ا تجارية)با  ار)ا ب5ضاء

ملف)رقم):)130652

حساب)رقم):)20343

عو )تو مة

الحاملة) ب1عالم) ام5نة) ا س5 5)

 B383133 رقم) ا 1طن5ة)  لبطاقة)

ا طب5عي) ممثلة) لشخص) بصفتها)

با  ار) ا تجاري) با سجل) قمسجل)

ا ب5ضاء)تحت)رقم)191418)قبصفتها)

ا تك1ين) في)ط1ر) مسير)قح5 ) شركة)

خصائصها)ا تالي):

تم)تصريح)على)ما)ولي):

تم)ا و5ام)بتو مة)طب5ذ5ة) شركة))

 PHARMACIE BOUALAM SARL

مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة) (AU

بشريك)قح5 )مورها)االجتماعي)با  ار)

ا ب5ضاء)حي)ا س1ارت)ز وة)5)رقم)54 

ا شركة) في) مساهمة) تم) ا برجة) عين)

املذك1ر5)أعاله)بجم5ع)عناصر)أص1ل)

ا تجاري) لشخص) األصل) قخص1م)

ما كة) ا شركة) قتصبح) ا طب5عي)

ابت اء)من)و1م) بها)  لذناصر)املساهم)

تسج5لها)في)ا سجل)ا تجاري.

من) املستف5 5) س5ك1ن) لشركة)

امللك5ة) ألصل) كامل) ا تو مة) هذه)

من) ابت اء) تو مته) الحال) ا تجاري)

أوضا) ا ذو )قس5ك1ن) ها) هذا) ت1ق5ع)

ا نهائي) هذه) اإلنشاء) ابت اء) اال تفاع)

ا شركة)األصل)ا تجاري)ا كائن)با  ار)

رقم) (5 ز وة) ا س1ارت) بحي) ا ب5ضاء)

با سجل) قاملسجل) ا برجة،) عين) (54

رقم) تحت) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجاري)

.191418

تسجل) ا تذرضات) فإن) قبذ ك)

ا تجارية) باملحكمة) ا ضبط) بمكتب)

خمسة) أجل) داخل) ا ب5ضاء) با  ار)

األقلى) امل1الي) لنشر5) و1ما) عشر)

قا ثا 5ة)بمكتب)ا سجل)ا تجاري.

ا نشر5)ا ثا 5ة
رئيس)كتابة)ا ضبط

23 مكرر

املحكمة)ا تجارية)با  ار)ا ب5ضاء
ملف)رقم):)130654
حساب)رقم):)20364

ب5ع)أصل)تجاري
اخ ايش) ا ذربي) ا س5 ) ف1ت)
ا 1طن5ة) ا تذريف) الحامل) بطاقة)
اومان) ا س5 5) EB120800) فائ 5)
ا تذريف) الحاملة) بطاقة) ب1سذ5 )
BK612229)مجم1ع)األصل) ا 1طن5ة)
با  ار) املت1اج ) ملوهى) املذ ) ا تجاري)
 50 عمار5) ا 1فاق) تجزئة) ا ب5ضاء)
رقم)2)عين)ا سبع)قاملسجل)با سجل)

ا تجاري)رقم)449554.
تسجل) ا تذرضات) فإن) قبذ ك)
ا تجارية) باملحكمة) ا ضبط) بمكتب)
با  ار) ا تجاري) ا سجل) مكتب)
عشر) خمسة) أجل) داخل) ا ب5ضاء)

و1ما)امل1الي) لنشر5)األقلى)قا ثا 5ة.
ا نشر5)ا ثا 5ة
رئيس)كتابة)ا ضبط

24 مكرر

املحكمة)ا تجارية)با  ار)ا ب5ضاء
ملف)رقم):)130656
حساب)رقم):)20412

ب5ع)أصل)تجاري
امحم ) با ذسري) ا س5 ) ف1ت)
ا 1طن5ة) ا تذريف) الحامل) بطاقة)
بلذسري) ا س5 ) B189525) فائ 5)
ا تذريف) الحامل) بطاقة) رش5 )
بلذسري) ا س5 ) (A421632 ا 1طن5ة)
ا تذريف) الحامل) بطاقة) عادل)
بلذسري) ا س5 ) (A607326 ا 1طن5ة)
ا تذريف) الحامل) بطاقة) محم )

 A435481(ا 1طن5ة
مجم1ع)األصل)ا تجاري)املذ ) ب5ع)
قاالطفال) قا نساء) املالبس) لرجال)
44،)شارع) ا ب5ضاء) با  ار) املت1اج 5)
ا تجاري) با سجل) قاملسجل) ا زاس)

رقم)122818.
تسجل) ا تذرضات) فإن) قبذ ك)
ا تجارية) باملحكمة) ا ضبط) بمكتب)
با  ار) ا تجاري) ا سجل) مكتب)
عشر) خمسة) أجل) داخل) ا ب5ضاء)

و1ما)امل1الي) لنشر5)األقلى)قا ثا 5ة.
ا نشر5)ا ثا 5ة
رئيس)كتابة)ا ضبط

25 مكرر

املحكمة)ا تجارية)با  ار)ا ب5ضاء
ملف)رقم):)130658
حساب)رقم):)20437

عو )تو مة
الحاملة) غريب) ا س5 5) ادوة)
 C286378 رقم) ا 1طن5ة)  لبطاقة)
ا طب5عي) ممثلة) لشخص) بصفتها)
با  ار) ا تجاري) با سجل) قمسجلة)
ا ب5ضاء)تحت)رقم)419630)قبصفته)
ا تك1ين) في)ط1ر) مسير)قح5 ) شركة)

خصائصها)ا تالي):

تم)تصريح)على)ما)ولي):

تم)ا و5ام)بتو مة)طب5ذ5ة) شركة))

 NADUSHKA BEAUTE SARL

مح قد5) مسؤق 5ة) عات) شركة) (AU

االجتماعي) مورها) قح5 ) بشريك)

ا 1قت) اب1) ز وة) ا ب5ضاء) با  ار)

مساهمة) تم) ب1رك1ن) (G7N°4 عمار5)

بجم5ع) أعاله) املذك1ر5) ا شركة) في)

األصل) قخص1م) أص1ل) عناصر)

قتصبح) ا طب5عي) ا تجاري) لشخص)

بها) املساهم) ما كة) لذناصر) ا شركة)

ا سجل) في) تسج5لها) و1م) من) ابت اء)

ا تجاري.

من) املستف5 5) س5ك1ن) لشركة)

امللك5ة) ألصل) كامل) ا تو مة) هذه)

من) ابت اء) تو مته) الحال) ا تجاري)

أوضا) ا ذو )قس5ك1ن) ها) هذا) ت1ق5ع)

ا نهائي) هذه) اإلنشاء) ابت اء) اال تفاع)

ا كائن) ا تجاري) األصل) ا شركة)

با  ار)ا ب5ضاء)ز وة)اب1)ا 1قت)عمار5)

با سجل) قاملسجل) ب1رك1ن) (G7N°4

رقم) تحت) ا ب5ضاء) با  ار) ا تجاري)

.419630

تسجل) ا تذرضات) فإن) قبذ ك)

ا تجارية) باملحكمة) ا ضبط) بمكتب)

خمسة) أجل) داخل) ا ب5ضاء) با  ار)

األقلى) امل1الي) لنشر5) و1ما) عشر)

قا ثا 5ة)بمكتب)ا سجل)ا تجاري.

ا نشر5)ا ثا 5ة
رئيس)كتابة)ا ضبط

26 مكرر
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الجري 5) في) ققع) خطإ) است راك)
رجب) (21 بتاريخ) (5704 رقم) ا رسم5ة)
إعالن) ()2022 فبراور) (23(  1443

رقم)23،)ا صفحة)3507.
1)-)ب ال)من):

املحكمة)ا تجارية)با  ار)ا ب5ضاء
مكتب)ا تصف5ة)قا تس1ية)

ا وضائ5ة
فتح)مسطر5)ا تصف5ة)ا وضائ5ة)

في)حق)شركة)س1ا 1تاور
إشذار

......................................................

......................................................
بفتح)مسطر5)ا تصف5ة)ا وضائ5ة)

في)حق)شركة)س1ا 1تاور
......................................................
......................................................

وورأ):)
املحكمة)ا تجارية)با  ار)ا ب5ضاء

مكتب)ا تصف5ة)قا تس1ية)
ا وضائ5ة

فتح)مسطر5)ا تس1ية)ا وضائ5ة)
في)حق)شركة)س1ا 1تاور

إشذار
......................................................
......................................................

ا وضائ5ة) ا تس1ية) مسطر5) بفتح)
في)حق)شركة)س1ا 1تاور
)ا باقي)ب قن)تغ5ير.(

املحكمة التجارية بطنجة
مكتب)ا تصف5ة)قا تس1ية)ا وضائ5ة

اشذار
شركة)ح ائق)املذم1ر5)ش.م.م.)في)

شخص)ممثلها)ا وا 1ني)
RC N° : 5583

ا صادر) الحكم) بموت�سى)
امللف) في) (،2022 ماي) (5 بتاريخ)
الحكم) رقم) (2021/8319/44 رقم)
ا تجارية) املحكمة) قضت) (2022/22

بطنجة):)
في) ( االستمرارية) مخطط) بفسخ)
(، املذم1ر5) ح ائق) شركة) م1اجهة)
ا وا 1ني) ممثلها) شخص) في) ش.م.م.)
44)شارع) (: االجتماعي) قضائ5ا)مورها)
مسطر5) قفتح) تط1ان) املحنش) سبتة)

ا تصف5ة)ا وضائ5ة)في)م1اجهتها.
سذ5 ) محم ) ا س5 ) بتذ5ين)
قا س5 ) منت با) قاض5ا) حجاجي)
احم ) قا س5 ) ا ز طاري) ائبا) محم )
من) فاملطل1ب) قعل5ه) سن وكا) ب1رباع)
ا  ائنين)ا تصريح)ب و1نهم) لسن وك)
تتضمن) م1قذة) قائمة) ضمن) املذين)
املبا غ)املطل1بة)مرفوة)با 1ثائق)قع ك)
تاريخ) من) ابت اء) شهرين) أجل) داخل)
هذا)االشذار)بالجري 5)ا رسم5ة)طبوا)

 لم1اد)584.
عن)رئيس)مصلحة)كتابة)ا ضبط

28

املحكمة التجارية بأكادير
تو وم)أصل)تجاري)كحصة)في)شركة

ملف)رقم):)2022/21
حساب)خص1�سي

في) مؤرخ) عرفي) ع د)  بموت�سى)
بأكادور) مسجل) (2022 أبريل) (25
ا س5 5) ق مت) (2022 ماي) (5 بتاريخ)
بز وة) قا ساكنة) ب1جبير) فيرقز)
الحاملة) ا نجاح،) 6)حي) ا ت1ف5ق)رقم)
 V180434 ا 1طن5ة)  لبطاقة)
تيبا) فارما�سي) شركة) أكادور،)
في) االجتماعي) مورها) ا كائن) دارت،)
ا زا،) ت ارت) حي) م1الي) اوت) (2658
جم5ع) ا تأسيس،) ط1ر) في) أكادور،)
 2658 ب) ا كائن) ا تجاري) األصل)
أكادور) ا زا،) ت ارت) حي) م1الي) اوت)
قاملسجل) ا ص5  ة) قاملذ ) غرض)
بجم5ع) (56998 ا تجاري) با سجل)
في) كحصة) قاملذن1ية) املادوة) عناصره)
درهم. (882.000 بمبلغ) ق1م) شركة)
كتابة) مصلحة) رئيسة) فإن) قبذ ك)
أن) مصلحة) عي) تذلن) كل) ا ضبط)
ا تذرضات)تسجل)داخل)أجل)الخمسة)
عشر))15()و1ما)بمكتب)ضبط)املحكمة)
ا تجارية)بأكادور)امل1ا 5ة) لنشر5)ا ثا 5ة)
طبوا) لم1اد)83،)84)ق104)من)م ق ة)

ا تجار5.
ا نشر5)األقلى

تحت)جم5ع)ا تحفظات
رئيسة)مصلحة)كتابة)ا ضبط

44 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
إشهار)مستخرج)عو )تف1يت)حو1ق)

مشاعة)في)أصل)تجاري
ملف)رقم):)2022/19
حساب)رقم):)2754

حرره) رسمي) عو ) بموت�سى)
ا ص ووي،) ا 1هاب) عب ) األستاع)
و1 15) (12 بتاريخ) ب1ج 5،) امل1ثق)
 8 بتاريخ) ب1ج 5) مسجل) (،2021

سبتمبر)2021،)ف1ت)ا س5 ان):
محم )ا  اقدي):)ا ساكن)ب1ج 5،)

شارع)جاكارطا)تجزئة)رش5 )رقم)4.
زكرياء)ا  اقدي):)ا ساكن)ب1ج 5،)

شارع)جاكارطا)تجزئة)رش5 )رقم)4.
 لس5 ):

محم )كريم):)ا ساكن)ب1ج 5،)حي)
ا ن1ر)طريق)عين)بني)مطهر)ز وة)س)3 

رقم)7.
جم5ع)حو1قهم)املشاعة)في)األصل)
ا تجاري)املستغل)في)ب5ع)املج1هرات،)
ا شراكة،) 25،)س1ق) ب1ج 5،) ا كائن)
رقم) تحت) ا تجاري) با سجل) املو5 )
بثمن) تحل5لي،) ق69606) (69604

إجمالي)ق ره)400.000)درهم.
املحكمة) أمام) ا تذرضات) توبل)
أقصاه) أجل) داخل) ب1ج 5) ا تجارية)
امل1ا 5ة) لنشر5) و1ما) عشر) خمسة)
ا ثا 5ة)-)تطب5وا) لماد5)84)من)م ق ة)

ا تجار5.
ا نشر5)األقلى

رئيس)مصلحة)كتابة)ا ضبط

45 مكرر

املحكمة االبتدائية بتمارة
تح1يل)األصل)ا تجاري)من)شخص)

طب5عي)إلى)شخص)مذن1ي
ملف)رقم):)04/2022

حساب)رقم):)23668/2022
مصادق) عرفي) عو ) بموت�سى)
عل5ه)بتاريخ)11)فبراور)2022)قمسجل)
تح1يل) تم) (2022 فبراور) (14 بتاريخ)
األصل) م1ض1ع) طب5عي) شخص)
ا تجاري)رقم)112340)املذ ) ص5  5ة)
املسما5)ص5  5ة)سباعي)ا كائنة)ب قار)
7)محطة)افريو5ا)عين) ا رك5ب5ين)رقم)
عت5ق)تمار5)إلى)شركة)اسمها)ص5  5ة)

ا 1ح5 ) ا شريك) عات) عت5ق) سباعي)

رأسما ها)3.600.000)درهم

تسجل) ا تذرضات) فإن) قبذ ك)

االبت ائ5ة) باملحكمة) ا ضبط) بمكتب)

بتمار5)مكتب)ا سجل)ا تجاري)داخل)

األقلى) امل1الي) لنشر5) و1ما) (15 أجل)

قا ثا 5ة.

ا نشر5)ا ثا 5ة
عن)رئيس)مصلحة)كتابة)ا ضبط

9 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
ملف)إشهار)تف1يت)أصل)تجاري

رقم):)2022/06

حساب)خص1�سي)رقم):))24823

 تف1يت)أصل)تجاري
حرر) م1ثق) عو ) بموت�سى)

مراد) األستاع) بمكتب) با ون5طر5)

عثماني)بتاريخ)24)مارس)2022)ف1تت)

 KHADRA GUERROUZI,(((5 5ا س

.MAROCAINE CIN Z9302
بئر) (: ب) ا كائن) ا تجاري) األصل)
مسج ) املنزه) تجزئة) ا شرق5ة) ا رامي)
 4 رقم) األر�سي) ا طابق) فلسطين)
 PRESSING اسم) تحت) ا ون5طر5)
قاملو5 ) كمصبنة) قاملستغل) (BAHIA
املحكمة) ا تجاري)  ى) با سجل)
رقم) تحت) با ون5طر5) االبت ائ5ة)
ب) تو وره) تم) قا ذي) (53228

150.000)درهم.
 MOHAMED AYOUB ) فائ 5)
 ZAAM, MAROCAIN CIN :

.LB153209
فذلى)دائني)ا بائذة)املذك1ر5)أعاله)
املحكمة) بتذرضهم)  ى) وتو م1ا) أن)
االبت ائ5ة)با ون5طر5)داخل)أجل))15 
ا ثا 5ة) ا نشر5) تاريخ) من) ابت اء) و1ما)
طبوا) لفصل)84)من)م ق ة)ا تجار5.

ا نشر5)ا ثا 5ة
عن)رئيس)مصلحة)كتابة)ا ضبط

ك1ثر)ا شاقي

منت بة)قضائ5ة)من)ا  رجة)ا ثا 5ة

28 مكرر
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املحكمة االبتدائية بصفرو
 ملف)ب5ع)أصل)تجاري

)رقم):)2022/03
حساب)رقم):)11152

ب5ع)أصل)تجاري
ع5/) تلوته) ت1ث5وي) عو ) بموت�سى)
بتاريخ بفاس) امل1ثوة) فار�سي)  نذ5مة)
8)ق24)فبراور)2022)مسجل)بفاس)في)

14)مارس)2022.
و1نس) ا س5 ) باع) بم1جبه)
اعم5مري)بطاقته)C518319)ا ساكن)
 3 ا فض5لة) تجزئة) سال) شارع) (46

طريق)عين)ا شوف)فاس.
بطاقته) اعم5مري)  لس5 ) ب5ل)
ج) عمار5) (12 ا ساكن) (C439429

إقامة)ا سط1ح)هره1ر5)تمار5.
ه1) ا ذي) ا تجاري) األصل) كافة)
عبار5)عن)موهى)ا كائنة)بطريق)املنزل)
تجزئة)ا هاشم5ة)حي) اصر)بل1ك)-)ب)
با سجل) قاملو5 5) صفرق) (81 رقم) (-
ا تجاري)بصفرق)تحت)ا رقم)ا تحل5لي)
 100.000 ق ره) إجمالي) بثمن) (9632
املنص1ص) ا شرقط) حسب) درهم،)

عليها)بذو )ا ب5ع.
بكتابة) ا تذرضات) توبل) بح5ث)
باملحكمة)االبت ائ5ة)بصفرق) ا ضبط)
داخل)أجل)ال)وتذ ى)15)و1ما)ابت اء)
من)تاريخ)ا نشر5)ا ثا 5ة)طبوا) لفصل)

84)من)ا وا 1ن)ا تجاري)قما)ول5ه.
ا نشر5)األقلى

55 مكرر

املحكمة  االبتدائية بطانطان
ملفي)تنف5ذ)رقم):)96/2021 

)إ ابة)قارد5(
97/2021))إ ابة)قارد5(

 فائ 5)شركة)د تا)فيش)شركة)
مجه1 ة)األسهم)مسجلة)با سجل)

ا تجاري)باملحكمة)االبت ائ5ة)
بطا طان)تحت)رقم):)293

ون1ب)عنها)األستاع)خا  )الجم5ل)
ا ذل1ي

ض )عب )ا ذزيز)ا سالقي
ب5ع)أسهم)في)شركة)باملزاد)ا ذلني

عن) ا صادر) ا ورار) على) بناء)
ا ب5ضاء) با  ار) االستئناف) محكمة)
بتاريخ)8)فبراور)2017)تحت)رقم)931 
في)ا وض5ة)ع د)2015/2602/4753 

ق)2015/2602/5381.

عن) ا صادر) ا ورار) على) قبناء)

محكمة)اإلستئناف)ا تجارية)بمراكش)

رقم) تحت) (2019 أكت1بر) (23 بتاريخ)

ع د) اإلستئنافي) امللف) في) (1591

مذا) ا صادرين) ق) (2019/8204/875

شخص) في) د تافيش) شركة)  فائ 5)

ممثلها)ا وا 1ني)قا نائب)عنها)ع/خا  )

ا س5 ) م1اجهة) في) ا ذل1ي،) الجم5ل)

عب )ا ذزيز)ا سالقي.

ا وضائي)ا صادر) قبناء)على)األمر)

بأكادور) ا تجارية) املحكمة) رئيس) عن)

رقم) تحت) (2020 26) 1فمبر) بتاريخ)

ع د) مختلفة) عو1د) ملف) في) (2333

ا وا�سي) ق) (2020/8103/2333

تحت) تحفظي) حجز) »بإجراء)

ح قد) في) ا طا ب) قعه 5) مسؤق 5ة)

ا سالقي) اململ1كة) لس5 ) األسهم)

فيش) د تا) شركة) في) ا ذزيز) عب )

باملحكمة) ا تجاري) با سجل) املسجلة)

رقم) تحت) بطا طان) االبت ائ5ة)

293،)ضما ا)ألداء)دون)ح د)في)مبلغ)

1.510.903.49)درهم«

الحجز) محضري) على) قبناء)

ا تحف5ظي)على)أسهم)من)أصل)تجاري)

قاملنجزين)من)طرف)األستاع)الحسين)

ب ائر5) ف1ع) ا وضائي) جري )املف1ض)

قع ك) بطا طان،) االبت ائ5ة) املحكمة)

عن) ا صادر) ا وضائي) تنف5ذا) ألمر)

ا تجارية) املحكمة) رئيس) ا س5 )

بأكادور)قاملشار)إلى)مراجذه)أعاله.

حجز) تح1يل) محضري) على) قبناء)

تحفظي)على)أسهم)في)شركة)مساهمة)

من) قاملنجزين) تنف5ذي) حجز) إلى)

طرف)األستاع)الح�سي)جري )املف1ض)

فبراور) (25 بتاريخ) قع ك) ا وضائي)

.2021

ا وضائي)ا صادر) قبناء)على)األمر)
عن)ا س5 )رئيس)املحكمة)االبت ائ5ة)
 2021 ديسمبر) (29 بتاريخ) بطا طان)
 2021/1109/479 ع د) ملف) في)
خبر5) بإجراء) قا وا�سي) أقامر() )ملف)
بتح و )ق5مة)جم5ع)األسهم)املحج1ز5)
قع دها)5308)قاململ1كة) لس5 )عب )
فيش) د تا) في)شركة) ا سالقي) ا ذزيز)
االفتتاحي) ا ثمن) قع ك) تح و )

 ب5ذها)باملزاد)ا ذلني.
قبناء)على)تورير)الخبر5)املنجز5)من)
قا ذي) إدحلي) الحسين) الخبير) طرف)
ح د)ا ثمن)االفتتاحي) ألسهم)قا با غ)
 362.23 في)مبلغ) 5308)سهم) ع دها)
مبلغ) في) أي) ا 1اح ) درهم) لسهم)

إجمالي)362.23 × 5308 = 1.922.
716.84)درهم

يذلن)رئيس)مصلحة)كتابة)ا ضبط)
أ ه) بطا طان) االبت ائ5ة) باملحكمة)
ا ذلني) باملزاد) قضائي) ب5ع) س5وع)
ا ذزيز) عب ) اململ1كة) لس5 )  السهم)
فيش«) »د تا) شركة) في) ا سالقي)
باملحكمة) ا تجاري) با سجل) املسجلة)
(،293 االبت ائ5ة)بطا طان)تحت)رقم)
قاملتمثلة)في)5308)سهم)قع ك)بتاريخ)
20)و1 15)2022)على)ا ساعة)الحادوة)
عشر5)صباحا)بواعة)الجلسات)رقم)1 
قق ) بطا طان،) االبت ائ5ة) باملحكمة)
ح د)ا ثمن)اإلفتتاحي) لسهم)ا 1اح )

في)مبلغ)362.23)درهم.
تسجل) ا تذرضات) فإن) قعل5ه)
باملحكمة) ا تجاري) ا سجل) بمكتب)
أجل داخل) بطا طان)  االبت ائ5ة)
األقلى) امل1ا 5ة) لنشر5) و1ما) (15  

قا ثا 5ة.
قعلى)ا را�سي)عل5ه)املزاد)أن)وؤدي)
ا ثمن) اجزا)باإلضافة)إلى)مبلغ)10)%)

 فائ 5)الخزينة)ا ذامة.
اإلوضاح) من) املزي ) أراد) قمن)
االتصال) ومكنه) ا ذرقض) قتو وم)
بمصحة)ا تنف5ذ)باملحكمة)االبت ائ5ة)

بطا طان.
ا نشر5)األقلى

رئيس)مصلحة)كتابة)ا ضبط
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محكمة االستئناف بتازة
ملف)جنائي)ابت ائي):)

45/2610/2019
ملف)ا تحو5ق):)100/2018 
 ه)عالقة)بامللف)االستئنافي):)

23/2611/2021
ملخص)ا ورار

بذ )اجراء)املسطر5)ا غ5اب5ة
االسم)ا ذائلي):)براقي.

االسم)ا شخ�سي):)عب )هللا.
ابن):)محم )بن)علي.

)قأمه):)عائشة)بنت)ا تهامي.
امل1 1د)بتاريخ):)1996/01/01

ا ساكن):)حي)ا فتح)باش1ية)تاهلة)
اقل5م)تاز5.

حكم)عل5ه)بتاريخ):)2019/07/22.
بمؤاخذ5)املتهم)من)اجل)املنس1ب)
سجنا) سن1ات) (10 قمذاقبته) ا 5ه)
في) مجبرا) ا صائر) قتحم5له)  افذا)

االدنى.
الجل):)املشاركة)في)ا سرقة)املوتر ة)
قا ل5ل) ا سالح) استذمال) بظرقف)

قا تذ د)قا ذنف)قا ته و )به.
ممثل)ا ن5ابة)ا ذامة)

كاتب)ا ضبط

29

محكمة)االستئناف)بتاز5
ملف)جنائي)استئنافي)رقم)):)

11/2643/2021
ملف)ابت ائي):)12/2015

ملخص)ا ورار
بذ )اجراء)املسطر5)ا غ5اب5ة

االسم)ا ذائلي):)ا بشيري.

االسم)ا شخ�سي):)خل5 .
(: قامه) ( ( ( محم ) بن) محم ) (: ابن)

محج1بة)بنت)محم .
امل1 1د)بتاريخ):)1993/04/15.

عما ة) ا ل5ل) دقار) (: ا ساكن)
جرس5ف.

حكم)عل5ه)بتاريخ):)2021/11/10.
ف5ما) املستا ف) ا ورار) با غاء)
قبذ ) املتهم) براء5) من) به) ق�سى)
ا تص ي)مؤاخذته)من)أجل)ما)نسب)
سن1ات) (2 ع ك) على) قعوابه) ا 5ه)
مجبرا) ا صائر) قتحم5له) حبسا) افذا)

في)االدنى.
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ع 5) ب1اسطة) االغتصاب) (: الجل)
اشخاص.

ممثل)ا ن5ابة)ا ذامة)))

كاتب)ا ضبط

30

محكمة)االستئناف)بتاز5
ملف)جنائي)استئنافي):)

11/2643/2020
ملف)ابت ائي)):)26/2012

ملخص)ا ورار
بذ )اجراء)املسطر5)ا غ5اب5ة

االسم)ا ذائلي):ا ضرفات.
االسم)ا شخ�سي):)خا  .

ابن):)عالل)بن)حادون.
قامه):)عائشة)بنت)عالل.

أغسطس) (22 (: بتاريخ) امل1 1د)
.1992

ا ساكن):)دقار)ا غ5اطة)جرس5ف.
حكم)عل5ه)بتاريخ):)2021/11/24.
قبذ ) املستا ف) ا ورار) با غاء)
اجل) من) املتهم) مؤاخذ5) ا تص ي)
ع ك على) قعوابه) ا 5ه)  مانسب)
قتحم5له) سجنا) افذا) سن1ات) (5  

ا صائر)مجبرا)في)االدنى.
االغتصاب) محاق ة) (: الجل)

قا سرقة)با ذنف.
ممثل)ا ن5ابة)ا ذامة))

كاتب)ا ضبط

31

محكمة)االستئناف)بتاز5

ملف)جنائي)استئنافي):)

134/2611/2021

ملف)ابت ائي)):)62/2016

ملخص)ا ورار

بذ )اجراء)املسطر5)ا غ5اب5ة

االسم)ا ذائلي):)م5م1.

االسم)ا شخ�سي):)اشرف.

ابن):)محم )بن)ا ذربي.

قامه):) ط5فة)بنت)محم .

امل1 1د)بتاريخ):)1997.

ا ساكن):)اج ور)املركز)اقل5م)تاز5.

حكم)عل5ه)بتاريخ):)2021/11/24.

ق�سى) ف5ما) املستا ف) ا ورار) با غاء)

ا تص ي) قبذ ) املتهم) براء5) من) به)

ا 5ه) مانسب) اجل) من) مؤاخذته)

سجنا) سنتين) (2 ع ك) على) قعوابه)

 افذا)في)ح قد)1)سنة)قا باقي)م1ق1ف

ا تنف5ذ)قتحم5له)ا صائر)مجبرا)في)

االدنى.

املوتر ة) ا سرقة) محاق ة) (: الجل)

قا كسر) قا تسلق) ا ل5ل) بظرقف)

قا تذ د.

ممثل)ا ن5ابة)ا ذامة))))

)))))كاتب)ا ضبط

32

محكمة)االستئناف)بتاز5

ملف)جنائي)استئنافي):)

13/2615/2019

ملف)ابت ائي)):))5/2613/2019

ملخص)ا ورار

بذ )اجراء)املسطر5)ا غ5اب5ة

االسم)ا ذائلي):)تابت.

االسم)ا شخ�سي):)حسام.

ابن):)محم .

قامه):) جا5)بنت)محم .

امل1 1د)بتاريخ):)200/01/28.

ا ساكن):حي)ا ذل1ين)بل1ك)ج)رقم)

39)تاز5.

 2019/12/1 (: بتاريخ) عل5ه) حكم)

ق�سى) ف5ما) املستا ف) الحكم) با غاء)

تص وا) قالحكم) املتهم) براء5) من) به)

في) املساهمة) أجل) من) بمؤاخذته)

قجرح) ضرب) اثناءها) ققع) مشاجر5)

طبوا) مست ومة) عاهة) الى) اف�سى)

اعاد5) بذ ) ج) ق) من) (406  لفصل)

أشهر) (6 ع ك) عن) قعوابه) ا تك55ف)

حبسا)م1ق1ف)ا تنف5ذ.

الجل):)ا ضرب)قالجرح)باستذمال)

ا سالح)ا ناتج)عنه)عاهة)مست ومة.

ممثل)ا ن5ابة)ا ذامة)))

كاتب)ا ضبط

33

املحكمة)ا تجارية)بمكناس
ب5ع)حق)كراء

ملف)رقم):)2022/17
تلواه) ت1ث5وي) عو ) بموت�سى)
حسام) كن1ن) اإلدري�سي) األستاع)
14 بتاريخ) بمكناس) م1ثق)  ا  ون)
ا س5 ) باع) (،2022 فبراور) ق18)
الحامل) لبطاقة) محسن،) ا زهراقي)
ا س5 ) (،D335810 رقم) ا 1طن5ة)
الحامل) لبطاقة) سذ5 ،) ا زهراقي)
ا س5 5) (،D148993 رقم) ا 1طن5ة)
الحاملة) لبطاقة) ا زهراقي) ادوة،)
قا س5 ) (D161533 رقم) ا 1طن5ة)
الحامل) لبطاقة) شكري،) ا زهراقي)

.D328806(ا 1طن5ة)رقم
الحاملة) ب1شرى،) زري1ح)  لس5 5)
(،D492106 رقم) ا 1طن5ة)  لبطاقة)
ب1دريذ5ة) قاآلنسة) بنسبة) صف)
را 5ة،)الحاملة) لبطاقة)ا 1طن5ة)رقم)
جم5ع) ا نصف) بنسبة) (،DO54942
 18 برقم) ا كائن) ا كراء) لمحل) حق)
ا سكاكين) شارع) ا نهضة) قيسارية)
مكناس،)بثمن)ق ره)300.000)درهم.
 ذ ك)فإن)جم5ع)ا تذرضات)وجب)
باملحكمة) ا ضبط) بكتابة) ت1ضع) أن)
ا تجارية)بمكناس)داخل)أجل)خمسة)
ا نشر5) ص قر) تاريخ) من) و1ما) عشر)

ا ثا 5ة.
ا نشر5)األقلى
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 III.  -  إعالنات إدارية

وزارة التجهيز واملاء
 املؤسسات)املضر5)قا غير)املالئمة

)أق)الخطير5)من)ا  رجة)األقلى
بحث)ح1ل)ا كشف)عن)املنافع)

قاملضار
إعالن

إن)بحثا)ح1ل)ا كشف)عن)املنافع)
س5فتتح) قاح ) شهر) م ته) قاملضار)
بمكاتب) (2022 و1 15) (13 من) ابت اء)
باها،) آوت) (- اشت1كة) إقل5م) عما ة)
قع ك)بناء)على)ا طلب)ا ذي)تو مت)
 SOUSSIYA غاز) س1س5ة) شركة) به)
االجتماعي) مورها) ا كائن) (GAZ
ا حي) تيز يت) طريق) (14 با ك5ل1متر)
ا صناعي)س5 ي)ب5بي)قاملتذلق)بإنشاء)
ا غاز) قنينات) مست1دع) تخزين)
م5م1ن) بآوت) ()GPL( املس5ل) ا نفطي)
دقار)الخربة)جماعة)س5 ي)ب5بي)إقل5م)
اشت1كة)-)آوت)باها،)،)قص )م1افاتي)

برأوكم)ا شامل)ح1ل)املشرقع.
بمكاتب) ا بحث) هذا)قي1ج )ملف)
باها،) آوت) (- اشت1كة) إقل5م) عما ة)
يهمه) ملن) عل5ه) االطالع) ومكن) ح5ث)
ا ذمل) أققات) خالل) قع ك) األمر،)

اإلداري.
76

قزار5)ا تجهيزقاملاء

املؤسسات)املضر5)قا غير)املالئمة)
أق)الخطير5)من)ا  رجة)األقلى

بحث)ح1ل)ا كشف
)عن)املنافع)قاملضار

إعالن
إن)بحثا)ح1ل)ا كشف)عن)املنافع)
س5فتتح) قاح ا) شهرا) م ته) قاملضار)
 2022 و1 15) (27 تاريخ) من) ابت اء)
بمكاتب)جماعة)م1الي)عب )هللا،)إقل5م)
ا طلب) على) بناء) قع ك) الج و 5،)
 Winoil شركة) طرف) من) املو م)
terminals()ا كائن)مورها)االجتماعي،)
ا طرق،) ملتوى) قينكس1،) عمار5)
بن) ا لط5ف) عب ) شارع) ا رياضات،)
قص ) قع ك) ا ب5ضاء،) ا  ار) ق قر،)
تذ ول) أجل) من) ( ا ترخ5ص) طلب)
 winoil terminals محطة) قت1س5ع)
الستيراد)قتخزين)املنتجات)ا بترق 5ة،)
إضاف5ة) أ ابيب) 3)خط1ط) إنشاء) مع)

 12 ق) ب1صة) (24 ب1صة،) (20 فئة) من)
ا ه5 رقكرب1 ات) الستوبال) ب1صة)
باملنطوة) ا تشح5م) زي1ت) ققح 5)
ا صناع5ة)MED-Z)بالجرف)األصفر،)
ا رسم) عي) (A02 ( املسمى) امللك) على)
قامللك) (08/130963 رقم) ا ذواري)
املسمى))A30)عي)ا رسم)ا ذواري)رقم)
عب ) م1الي) جماعة) (،08/130978

هللا،)إقل5م)الج و 5.
هذا،)قي1ج )ملف)ا بحث)بمكاتب)
إقل5م) هللا،) عب ) م1الي) جماعة)
عل5ه) االطالع) ومكن) ح5ث) الج و 5،)
أققات) خالل) قع ك) األمر،) يهمه) ملن)

ا ذمل)اإلداري.
77

وزارة الفالحة والصيد البحري 
والتنمية القروية واملياه 

والغابات
املكتب)الجه1ي) الستثمار)ا فالحي)

 لغرب
إعالن)عن)تأج5ل)تاريخ)استخالص)
قاجبات)املساهمة)املباشر5) رفع)

ق5مة)األرا�سي)ا فالح5ة)املستحوة)
برسم)سنة)2022

ا تي) امللك5ات) عقي) علم) في)  5كن)
املباشر5) املساهمة) أداء) عليها) وترتب)
أن) ا فالح5ة،) األرا�سي) ق5مة)  رفع)
املساهمة) قج5بة) استحواق) تاريخ)
تأج5له) تم) (2022 برسم) املباشر5)
قي1ج ) (2022 ماي) فاتح) غاوة) إلى)
باألمر)  ى) املذن5ين) إشار5) رهن)
الخازن)اآلمر)باألداء)باملكتب)الجه1ي)
ا كائن) ا فالحي) لغرب)  الستثمار)
با ون5طر5،) م1ريطا 5ا) بملتوى)
شبكات) ت بير) مواطذات) قكذا)  ى)
ا فالح5ة) ا تنم5ة) قمواطذات) ا ري)
سل5مان) قس5 ي) بلوصيري) بمشرع)
ا غرب) ثالثاء) قس1ق) قاسم) قس5 ي)
ا تنم5ة) ا غرب)قمراكز) أربذاء) قس1ق)
املكتب) ا تابذة) نف1ع) ا فالح5ة)

الجه1ي) الستثمار)ا فالحي) لغرب.
56

قزار5)ا فالحة)قا ص5 )ا بحري)قا تنم5ة)ا ورقية)

قامل5اه)قا غابات

املكتب)الجه1ي) الستثمار)ا فالحي) لغرب

إعالن)عن)تأج5ل)تاريخ)استخالص)
ج قل)قج5بة)استذمال)ماء)ا ري)

 سنة)2021
ماء) مستذملي) علم) في)  5كن)
فاتح) من) املمت 5) ا فتر5) خالل) ا ري،)
ديسمبر) (31 غاوة) إلى) (2021 وناور)
قج5بة) استحواق) تاريخ) أن) (،2021
تم) (2021 ا ري) سنة) ماء) استذمال)
 2022 ماي) فاتح) غاوة) إلى) تأج5له)
باألمر) املذن5ين) إشار5) رهن) قي1ج )
باملكتب) باألداء) اآلمر) الخازن)   ى)
ا فالحي) لغرب) الجه1ي) الستثمار)
با ون5طر5،) بملتوى)م1ريطا 5ا) ا كائن)
شبكات) ت بير) مواطذات) قكذا)  ى)
ا فالح5ة) ا تنم5ة) قمواطذات) ا ري)
سل5مان) قس5 ي) بلوصيري) بمشرع)
ا غرب) ثالثاء) قس1ق) قاسم) قس5 ي)
ا تنم5ة) ا غرب)قمراكز) أربذاء) قس1ق)
املكتب) ا تابذة) نف1ع) ا فالح5ة)
ا فالحي) لغرب. الجه1ي) الستثمار)
57

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص)قرار

افتتاح)ا بحث)ا ذلني
م ور5)) أص رته) قرار) بم1جب)
ح.ج) رقم) املائي) سب1) الح1ض)  قكا ة)
 2022 ماي) (17 بتاريخ) (2022/817
الجماعي) ا ذوار) على) س5جرى) ا ذي)
قرية) ا سال 5ة) ا تابع) لجماعة)
الحسناقي)عي)شهاد5)االستغالل)رقم)
املت1اج ) (2021 ماي) (7 بتاريخ) (158
احسين) أقالد) ا تراب5ة) بالجماعة)
س5 ي) دائر5) احسين) أقالد) ق5اد5)
سل5مان)إقل5م)س5 ي)سل5مان)ابت اء)
غاوة) إلى) (2022 و1 15) (6 تاريخ) من)
شأن) في) علني) بحث) (2022 و1 15) (16
مشرقع)ا ترخ5ص)بإ جاز)ثوب)قجلب)
مساحة) سوي) أجل) من) منه) املاء)
عب ) ا س5 ) هكتار) فائ 5) (3.4949
ا تذريف) الحامل) بطاقة) ع5اد،) هللا)

.GA14472(ا 1طن5ة
1

قكا ة)الح1ض)املائي) سب1

ملخص)قرار
افتتاح)ا بحث)ا ذلني

م ور5)) أص رته) قرار) بم1جب)
ح.ج) رقم) املائي) سب1) الح1ض)  قكا ة)
 2022 ماي) (19 بتاريخ) (2022/828
املسمى) ا ذوار) على) س5جرى) ا ذي)
ا ذواري) ا رسم) عي) (»1557 »مه وة)
رقم)13/99023)ا كائن)باملحل)امل ع1)
بالجماعة) املت1اج ) امله وة) قصبة)
إقل5م) مه وة) باش1ية) مه وة) ا تراب5ة)
و1 15) (7 تاريخ) من) ابت اء) ا ون5طر5)
2022)إلى)غاوة)17)و1 15)2022)بحث)
ا ترخ5ص) مشرقع) شأن) في) علني)
بإ جاز)ثوب)قجلب)املاء)منه)من)أجل)
سوي)ح ووة)املنزل)مساحتها)0.0120 
قريب) فت5حة) ا ساد5) هكتار) فائ 5)
الحامالن) بطاقتي) م5ناقي،) قعلي)
 A291054 رقم) ا 1طن5ة)  ا تذريف)

.U51025(ق
2

قكا ة)الح1ض)املائي) سب1

ملخص)قرار
افتتاح)ا بحث)ا ذلني

م ور5)) أص رته) قرار) بم1جب)
ح.ج) رقم) املائي) سب1) الح1ض)  قكا ة)
 2022 ماي) (17 بتاريخ) (2022/813
األرض5ة) ا وطذة) على) س5جرى) ا ذي)
0220- ع د) ا  ق ة) مللك) ا تابذة)
ا رس1م) م1ض1ع) حضري) شبه) (220
ا ذوارية)ع د)8647/ر)ق)42595/ر)ق)
42595/ر)ا كائنة)ب قار)أقالد)ب1ثابت)
  2022 عات)عو )كراء)بتاريخ)7)أبريل)
املت1اج 5)بالجماعة)ا تراب5ة)أقالد)بن)
حمادي)ق5اد5)أقالد)بن)حمادي)دائر5)
س5 ي)سل5مان)إقل5م)س5 ي)سل5مان)
إلى) (2022 و1 15) (6 تاريخ) من) ابت اء)
علني) بحث) (2022 و1 15) (16 غاوة)
بإ جاز ا ترخ5ص) مشرقع) شأن)  في)
أجل) من) منها) املاء) قجلب) أثواب) (3  
هكتار) فائ 5) (46.29 مساحة) سوي)
 LES DOMAINES BASMA شركة)
ممثلها) شخص) في) ممثلة) (SARL AU
ا صباوحي) ابراه5م) ا س5 ) ا وا 1ني)
ا 1طن5ة) ا تذريف) الحامل) بطاقة)

.GA7152
3



ع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) الجريدة الرسمية10768  

قكا ة)الح1ض)املائي) سب1

ملخص)قرار
افتتاح)ا بحث)ا ذلني

م ور5)) أص رته) قرار) بم1جب)
ح.ج) رقم) املائي) سب1) الح1ض)  قكا ة)
 2022 ماي) (17 بتاريخ) (2022/814
املسمى) ا ذوار) على) س5جرى) ا ذي)
ب1عز5«) ابن) بن)سل5مان) »بالد)قاسم)
قص قة) ر/35389) ع د) املطلب) عي)
 2018 مارس) (7 بتاريخ) األقارب) بين)
املت1اج ) وحيى) اقالد) بوب5لة) ا كائن)
حمادي) بن) أقالد) ا تراب5ة) بالجماعة)
دائر5)س5 ي) بن)حمادي) أقالد) ق5اد5)
سل5مان)إقل5م)س5 ي)سل5مان)ابت اء)
غاوة) إلى) (2022 و1 15) (6 تاريخ) من)
شأن) في) علني) بحث) (2022 و1 15) (16
مشرقع)ا ترخ5ص)بإ جاز)ثوب)قجلب)
املاء)منه)من)أجل)سوي)ح ووة)املنزل)
هكتار) فائ 5) (1.3875 مساحتها)
ب1غنزقر،) ا زهراء) فاطمة) ا س5 5)
الحامل) بطاقة)ا تذريف)ا 1طن5ة)رقم)

.GA102957
4

قكا ة)الح1ض)املائي) سب1

ملخص)قرار
افتتاح)ا بحث)ا ذلني

م ور5)) أص رته) قرار) بم1جب)
ح.ج) رقم) املائي) سب1) الح1ض)  قكا ة)
 2022 ماي) (17 بتاريخ) (2022/815
املسمى) ا ذوار) على) س5جرى) ا ذي)
ا رسم) عي) قاسم«) الحاج) »بالد)
ا كائن) (R/14839 ع د) ا ذواري)
املت1اج ) امحم ) اقالد) بوب5لة)
احسين) أقالد) ا تراب5ة) بالجماعة)
س5 ي) دائر5) احسين) أقالد) ق5اد5)
سل5مان)إقل5م)س5 ي)سل5مان)ابت اء)
غاوة) إلى) (2022 و1 15) (6 تاريخ) من)
شأن) في) علني) بحث) (2022 و1 15) (16
مشرقع)ا ترخ5ص)بإ جاز)ثوب)قجلب)
 2 مساحة) سوي) أجل) من) منه) املاء)
هكتار) فائ 5)ا س5 )املج5 )ا ب1زي ي،)
الحامل) بطاقة)ا تذريف)ا 1طن5ة)رقم)

.GA66949
5

قكا ة)الح1ض)املائي) سب1

ملخص)قرار
افتتاح)ا بحث)ا ذلني

م ور5)) أص رته) قرار) بم1جب)
ح.ج) رقم) املائي) سب1) الح1ض)  قكا ة)
 2022 ماي) (17 بتاريخ) (2022/816
الجماعي) ا ذوار) على) س5جرى) ا ذي)
ا تابع) لجماعة)ا سال 5ة)قرية)الخاقي)
عي)شهاد5)االستغالل)رقم)464)بتاريخ)
28)سبتمبر)2021)املت1اج )بالجماعة)
أقالد) ق5اد5) احسين) أقالد) ا تراب5ة)
إقل5م) سل5مان) س5 ي) دائر5) احسين)
 6 تاريخ) من) ابت اء) سل5مان) س5 ي)
و1 15)2022)إلى)غاوة)16)و1 15)2022 
بحث)علني)في)شأن)مشرقع)ا ترخ5ص)
بإ جاز)ثوب)قجلب)املاء)منه)من)أجل)
3.9870)هكتار) فائ 5) سوي)مساحة)
الحامل) ا شرادي،) ادريس) ا س5 )
.GA50214(بطاقة)ا تذريف)ا 1طن5ة 
6

قكا ة)الح1ض)املائي) سب1

ملخص)قرار
افتتاح)ا بحث)ا ذلني

م ور5)) أص رته) قرار) بم1جب)
ح.ج) رقم) املائي) سب1) الح1ض)  قكا ة)
 2022 ماي) (17 بتاريخ) (2022/812
الجماعي) ا ذوار) على) س5جرى) ا ذي)
باملكان) ا ط1الت«) »ف ان) امل ع1)
املسمى)دقار)أقالد)حماد)ب1قل5لة)ا تابع)
 لجماعة)ا سال 5ة)  قار)أقالد)حماد)
بتاريخ) (151 رقم) إدارية) شهاد5) عي)
بالجماعة) املت1اج ) (2021 و1 15) (17
ق5اد5) ا وادر) عب ) م1الي) ا تراب5ة)
م1الي)عب )ا وادر)دائر5)تالل)ا غرب)
تاريخ) ابت اء)من) إقل5م)س5 ي)قاسم)
و1 15) (16 غاوة) إلى) (2022 و1 15) (6
مشرقع) شأن) في) علني) بحث) (2022
املاء) قجلب) ثوب) بإ جاز) ا ترخ5ص)
 2.4032 أجل)سوي)مساحة) منه)من)
هكتار) فائ 5)ا س5 )عب )اال ه)ابيب)
ا تذريف) الحامل) بطاقة) مذه،) قمن)

.GN120542(ا 1طن5ة
7

قكا ة)الح1ض)املائي) سب1

ملخص)قرار

افتتاح)ا بحث)ا ذلني
م ور5)) أص رته) قرار) بم1جب)

ح.ج) رقم) املائي) سب1) الح1ض)  قكا ة)

 2022 ماي) (10 بتاريخ) (2022/800

املسمى) ا ذوار) على) س5جرى) ا ذي)
ا ذواري) ا رسم) عي) (»3 جل1ل) »بالد)
أقالد) بوب5لة) ا كائن) (R/12086 رقم)

ق5اد5) ازغار) ا تراب5ة) بالجماعة) وحيى)

إقل5م) سل5مان) س5 ي) دائر5) ازغار)

تاريخ) من) ابت اء) سل5مان) س5 ي)

و1 15) (3 غاوة) إلى) (2022 ماي) (25

مشرقع) شأن) في) علني) بحث) (2022

املاء) قجلب) ثوب) بإ جاز) ا ترخ5ص)

 1.9050 أجل)سوي)مساحة) منه)من)

هكتار) فائ 5)ا س5 )ا هاشمي)خا  ي)

الحامل) بطاقة)ا تذريف)ا 1طن5ة)رقم)

.GA18505

8

قكا ة)الح1ض)املائي) سب1

ملخص)قرار

افتتاح)ا بحث)ا ذلني
م ور5)) أص رته) قرار) بم1جب)

ح.ج) رقم) املائي) سب1) الح1ض)  قكا ة)

 2022 ماي) (10 بتاريخ) (2022/799

املسمى) مللك) على) س5جرى) ا ذي)

24713/ر)) رقم) املطلب) عي) سو1ية)

عي) ا شرق5ة) أقالد) ب قار) ا كائن)

بتاريخ (102 ع د) إدارية)  شهاد5)

 19)أبريل)2022)املت1اج 5)بالجماعة)

ا تراب5ة)أقالد)بن)حمادي)ق5اد)أقالد)بن)

إقل5م) سل5مان) س5 ي) دائر5) حمادي)

 30 تاريخ) من) ابت اء) سل5مان) س5 ي)

 2022 و1 15) (8 غاوة) إلى) (2022 ماي)

بحث)علني)في)شأن)مشرقع)ا ترخ5ص)

من) منه) املاء) قجلب) ( ثوب) بإ جاز)

هكتار) (1.8661 مساحة) سوي) أجل)

الخ5اط) اسماع5ل) ا س5 )  فائ 5)

ا 1طن5ة) ا تذريف) الحامل) بطاقة)

.GA119879

9

قكا ة)الح1ض)املائي) سب1

ملخص)قرار
افتتاح)ا بحث)ا ذلني

م ور5)) أص رته) قرار) بم1جب)
ح.ج) رقم) املائي) سب1) الح1ض)  قكا ة)
 2022 ماي) (10 بتاريخ) (2022/797
املسمى) ا ذوار) على) س5جرى) ا ذي)
ا ذواري) ا رسم) عي) (»2448 »مه وة)
بالجماعة) املت1اج ) (13/94277 رقم)
إقل5م) مه وة) باش1ية) مه وة) ا تراب5ة)
ماي) (30 تاريخ) من) ابت اء) ا ون5طر5)
بحث) (2022 و1 15) (8 غاوة) إلى) (2022
ا ترخ5ص) مشرقع) شأن) في) علني)
بإ جاز)ثوب)قجلب)املاء)منه)من)أجل)
سوي)ح ووة)املنزل)مساحتها)0.0052 
ا  ك1ج،) ا س5 5)سناء) هكتار) فائ 5)
الحاملة) بطاقة)ا تذريف)ا 1طن5ة)رقم)

.G612746
10

املائي) سب1

ملخص)قرار
افتتاح)ا بحث)ا ذلني

م ور5)) أص رته) قرار) بم1جب)
ح.ج) رقم) املائي) سب1) الح1ض)  قكا ة)
 2022 أبريل) (24 بتاريخ) (2022/745
ا فالحي) ا ذوار) على) س5جرى) ا ذي)
املكادو ) ا سال 5ة) ا تابع) لجماعة)
ع د) إوجار) عو ) عي) ايذيش) أقالد)
  2021 أغسطس) (18 بتاريخ) (1018
الح اد5) ا تراب5ة) بالجماعة) املت1اج )
أح1از) دائر5) ا ون5طر5) أح1از) ق5اد5)
ابت اء)من) ا ون5طر5) إقل5م) ا ون5طر5)
تاريخ)11)ماي)2022)إلى)غاوة)23)ماي)
مشرقع) شأن) في) علني) بحث) (2022
ا ترخ5ص)بإ جاز)3)أثواب)قجلب)املاء)
من) املائ5ة) امل1ارد) تذزيز) قص ) منها)
أجل)سوي)مجم1ع)املساحة)اإلجما 5ة)
بورار) املرخصة) هكتار) (269.0294
ا تابع) ورار) (2022/70 رقم) تذ ولي)
ج/2021/4243  ح) رقم) ا ترخ5ص)
 SOCIETE شركة) با تنو5ط) فائ 5)
 AGRICOLE PESREA LAND SARL
AU)ممثلة)في)شخص)ممثلها)ا وا 1ني)
ا س5 )امحم )اربعي،)الحامل) بطاقة)

.K8071(ا تذريف)ا 1طن5ة
11



10769 الجريدة الرسميةع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) 

قكا ة)الح1ض)املائي) سب1

ملخص)قرار

افتتاح)ا بحث)ا ذلني
م ور5)) أص رته) قرار) بم1جب)

ح.ج) رقم) املائي) سب1) الح1ض)  قكا ة)

 2022 ماي) (19 بتاريخ) (2022/832

الجماعي) ا ذوار) على) س5جرى) ا ذي)

ا تابع) ب1خل5ف) أقالد) املسمى) باملكان)

بهت)عي) ا  قاغر) ا سال 5ة)  لجماعة)

15)أبريل) 6)بتاريخ) شهاد5)إدارية)رقم)

ا تراب5ة) بالجماعة) املت1اج ) (2022

ق5اد5) ا وصيب5ة) دائر5) ا صفافذة)

سل5مان) س5 ي) إقل5م) ا صفافذة)

إلى) (2022 و1 15) (7 تاريخ) من) ابت اء)

علني) بحث) (2022 و1 15) (17 غاوة)

بإ جاز) ا ترخ5ص) مشرقع) شأن) في)

أجل)سوي) من) منه) املاء) قجلب) ثوب)

ا س5 ) هكتار) فائ 5) (0.40 مساحة)

الحامل) بطاقة) فرحان،) ادريس)

.GA40835(ا تذريف)ا 1طن5ة

12

قكا ة)الح1ض)املائي) سب1

ملخص)قرار

افتتاح)ا بحث)ا ذلني
م ور5)) أص رته) قرار) بم1جب)

ح.ج) رقم) املائي) سب1) الح1ض)  قكا ة)

 2022 ماي) (19 بتاريخ) (2022/831

الجماعي)) ا ذوار) على) س5جرى) ا ذي)

باملكان)املسمى) ا ك ادر5)بهت) امل ع1)

ا تابع) لجماعة) بهت) ا ك ادر5)

باملكان) بهت) ا ك ادر5) ا سال 5ة)

شهاد5) عي) بهت) ا ك ادر5) املسمى)

 2022 أبريل) (12 بتاريخ) (4 إدارية)رقم)

ارم5الت) ا تراب5ة) بالجماعة) املت1اج )

ق5اد5)مختار)دائر5)بهت)إقل5م)س5 ي)

قاسم)ابت اء)من)تاريخ)7)و1 15)2022 

2022)بحث)علني) و1 15) (17 إلى)غاوة)

بإ جاز) ا ترخ5ص) مشرقع) شأن) في)

أجل)سوي) من) منه) املاء) قجلب) ثوب)

هكتار) فائ 5) (2.5905 مساحة)

ا س5 )منص1ر)بنتلى،)الحامل) بطاقة)

.GN4118(ا تذريف)ا 1طن5ة

13

قكا ة)الح1ض)املائي) سب1

ملخص)قرار

افتتاح)ا بحث)ا ذلني
م ور5)) أص رته) قرار) بم1جب)

ح.ج) رقم) املائي) سب1) الح1ض)  قكا ة)

 2022 ماي) (18 بتاريخ) (2022/824

املسمى) ا ذوار) على) س5جرى) ا ذي)

امللك5ة) شهاد5) عي) (»2 »هاش5مي)

57/10123)املت1اج )بالجماعة) ع د)

ا ل1ح) عين) ق5اد5) ا ل1ح) عين) ا تراب5ة)

 13 تاريخ) من) ابت اء) إفران) إقل5م)

و1 15)2022)إلى)غاوة)23)و1 15)2022 

بحث)علني)في)شأن)مشرقع)ا ترخ5ص)

من) منه) املاء) قجلب) ثوب) بإ جاز)

هكتار) (1.6010 مساحة) سوي) أجل)

ا رزاق،) عب ) هاش5مي) ا س5 )  فائ 5)

الحامل) بطاقة)ا تذريف)ا 1طن5ة)رقم)

.DA18583

14

قكا ة)الح1ض)املائي) سب1

ملخص)قرار

افتتاح)ا بحث)ا ذلني
م ور5)) أص رته) قرار) بم1جب)

ح.ج) رقم) املائي) سب1) الح1ض)  قكا ة)

 2022 ماي) (18 بتاريخ) (2022/823

املسمى) ا ذوار) على) س5جرى) ا ذي)

ع د) امللك5ة) شهاد5) عي) (»2 »ركاد5)

بالجماعة) املت1اج ) (57/21615

ا ل1ح) عين) ق5اد5) ا ل1ح) عين) ا تراب5ة)

 13 تاريخ) من) ابت اء) إفران) إقل5م)

و1 15)2022)إلى)غاوة)23)و1 15)2022 

بحث)علني)في)شأن)مشرقع)ا ترخ5ص)

من) منه) املاء) قجلب) ثوب) بإ جاز)

هكتار) (2.8829 مساحة) سوي) أجل)

ا رزاق،) عب ) هاش5مي) ا س5 )  فائ 5)

الحامل) بطاقة)ا تذريف)ا 1طن5ة)رقم)

.DA18583

15

قكا ة)الح1ض)املائي) سب1

ملخص)قرار

افتتاح)ا بحث)ا ذلني
م ور5)) أص رته) قرار) بم1جب)

ح.ج) رقم) املائي) سب1) الح1ض)  قكا ة)

 2022 ماي) (17 بتاريخ) (2022/822

املسمى) ا ذوار) على) س5جرى) ا ذي)

ع د) امللك5ة) شهاد5) عي) (»1 »ركاد5)

بالجماعة) املت1اج ) (57/21046

ا ل1ح) عين) ق5اد5) ا ل1ح) عين) ا تراب5ة)

 13 تاريخ) من) ابت اء) إفران) إقل5م)

و1 15)2022)إلى)غاوة)22)و1 15)2022 

بحث)علني)في)شأن)مشرقع)ا ترخ5ص)

من) منه) املاء) قجلب) ثوب) بإ جاز)

هكتار) (1.2744 مساحة) سوي) أجل)

ا رزاق،) عب ) هاش5مي) ا س5 )  فائ 5)

الحامل) بطاقة)ا تذريف)ا 1طن5ة)رقم)

.DA18583

16

قكا ة)الح1ض)املائي) سب1

ملخص)قرار

افتتاح)ا بحث)ا ذلني
م ور5)) أص رته) قرار) بم1جب)

ح.ج) رقم) املائي) سب1) الح1ض)  قكا ة)

 2022 ماي) (17 بتاريخ) (2022/820

املسمى) ا ذوار) على) س5جرى) ا ذي)

رقم) ا ذواري) ا رسم) عي) »ب1تمر5«)

بالجماعة) املت1اج ) (57/12276

اركالقن،) ق5اد5) صم5م،) بن) ا تراب5ة)

تاريخ) من) إفران،ابت اء) إقل5م)

و1 15) (22 غاوة) إلى) (2022 13)و1 15)

مشرقع) شأن) في) علني) بحث) (2022

املاء) قجلب) ثوب) بإ جاز) ( ا ترخ5ص)

املنزلي) االستذمال) أجل) من) منه)

هكتار) فائ 5) (1 مساحة) قا سوي)

ا كريم) قعب ) جي) املصطفى) ا س5 )

ا تذريف) الحامل) بطاقة) ا و قري)

.Z341143((ق(DA13844((ا 1طن5ة

17

قكا ة)الح1ض)املائي) سب1

ملخص)قرار

افتتاح)ا بحث)ا ذلني

م ور5)) أص رته) قرار) بم1جب)

ح.ج) رقم) املائي) سب1) الح1ض)  قكا ة)

 2022 ماي) (19 بتاريخ) (2022/840

املسمى) ا ذوار) على) س5جرى) ا ذي)

ا رسم) عي) ج1اق«) عين) »بالد)

املت1اج ) (K/16378 رقم) ا ذواري)

دائر5) (، املهاوة،) ا تراب5ة) بالجماعة)

 6 تاريخ) من) ابت اء) مكناس،) أح1از)

و1 15)2022)إلى)غاوة)15)و1 15)2022 

بحث)علني)في)شأن)مشرقع)ا ترخ5ص)

بإ جاز)ثوب)قجلب)املاء)منه،)من)أجل)

سوي)مساحة)5)هكتارا) فائ 5)ا س5 )

ا ذ1اد)عمر)الحامل) بطاقة)ا تذريف)

.C 335426((ا 1طن5ة

18

قكا ة)الح1ض)املائي) سب1

ملخص)قرار

افتتاح)ا بحث)ا ذلني

م ور5)) أص رته) قرار) بم1جب)

ح.ج) رقم) املائي) سب1) الح1ض)  قكا ة)

 2022 ماي) (19 بتاريخ) (2022/841

املسمى) ا ذوار) على) س5جرى) ا ذي)

»داس1لي)3«)عي)ا رسم)ا ذواري)رقم)

بالجماعة) املت1اج ) (05/170180

ا تراب5ة)املهاوة،)دائر5)أح1از)مكناس،)

 6 تاريخ) من) ابت اء) مكناس،) إقل5م)

و1 15)2022)إلى)غاوة)15)و1 15)2022 

بحث)علني)في)شأن)مشرقع)ا ترخ5ص)

من) منه،) املاء) قجلب) ( بئر) بإ جاز)

هكتارا) فائ 5) (5 مساحة) سوي) أجل)

ا ذ1اد)عمر)الحامل) بطاقة)ا تذريف)

.C 335426((ا 1طن5ة
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ع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022)الجريدة الرسمية   10770

قكا ة)الح1ض)املائي) سب1

ملخص)قرار

افتتاح)ا بحث)ا ذلني
م ور5)) أص رته) قرار) بم1جب)

ح.ج) رقم) املائي) سب1) الح1ض)  قكا ة)

 2022 ماي) (17 بتاريخ) (2022/821

املسمى) ا ذوار) على) س5جرى) ا ذي)

 «230 بذ د) ملك5ة)ض) عي) »تيرست)

مجمع) ا تراب5ة) بالجماعة) املت1اج )

إقل5م) الخميسات،) دائر5) ا طلبة،)

الخميسات،)ابت اء)من)تاريخ)6)و1 15)

2022)إلى)غاوة)15)و1 15)2022)بحث)

ا ترخ5ص) مشرقع) شأن) في) علني)

بإ جاز)بئر)قجلب)املاء)منه،)من)أجل)

سوي)مساحة)1)هكتارا) فائ 5)ا س5 )

الحامل) و1سف) س5 ي) ا ذالقي)

 MA ( ا 1طن5ة) ا تذريف)  بطاق)

.24798

20

قكا ة)الح1ض)املائي) سب1

ملخص)قرار

افتتاح)ا بحث)ا ذلني
م ور5)) أص رته) قرار) بم1جب)

ح.ج) رقم) املائي) سب1) الح1ض)  قكا ة)

 2022 ماي) (17 بتاريخ) (2022/819

املسمى) ا ذوار) على) س5جرى) ا ذي)

شراء) عو ) عي) ا شط5بة) »ف ان)

بالجماعة) املت1اج ) (»276 بذ د) ض)

دائر5) ا طلبة،) مجمع) ا تراب5ة)

الخميسات،) إقل5م) الخميسات،)

إلى) (2022 و1 15) (6 تاريخ) من) ابت اء)

علني) بحث) (2022 و1 15) (15 غاوة)

بإ جاز) ا ترخ5ص) مشرقع) شأن) في)

سوي) أجل) من) منه،) املاء) قجلب) بئر)

ا س5 ) هكتارا) فائ 5) (4 مساحة)

الحامل) و1سف) س5 ي) ا ذالقي)

 MA ( ا 1طن5ة) ا تذريف)  بطاق)

.24798

21

قكا ة)الح1ض)املائي) سب1

ملخص)قرار

افتتاح)ا بحث)ا ذلني
م ور5)) أص رته) قرار) بم1جب)

ح.ج) رقم) املائي) سب1) الح1ض)  قكا ة)

 2022 ماي) (19 بتاريخ) (2022/842

املسمى) ا ذوار) على) س5جرى) ا ذي)

شراء) عو ) عي) »اخرض) ثغا ين)

بالجماعة) املت1اج ) (»554 بذ د) ض)

إقل5م) اركالقن،) ق5ا5) تكرير5،) ا تراب5ة)

و1 15) (14 تاريخ) من) ابت اء) إفران،)

2022)إلى)غاوة)24)و1 15)2022)بحث)

ا ترخ5ص) مشرقع) شأن) في) علني)

بإ جاز)بئر)قجلب)املاء)منه،)من)أجل)

هكتارا) فائ 5) (0,12 مساحة) سوي)

الحاملة) جم5لة) خل قن) ا س5 5)

.D78415((بطاقة)ا تذريف)ا 1طن5ة 

22

قكا ة)الح1ض)املائي) سب1

ملخص)قرار

افتتاح)ا بحث)ا ذلني
م ور5)) أص رته) قرار) بم1جب)

ح.ج) رقم) املائي) سب1) الح1ض)  قكا ة)

 2022 ماي) (20 بتاريخ) (2022/843

ا ذي)س5جرى)على)ا ذوارات)املسما5)

ض) شراء) عو1د) عات) ف ان) ب5ار)

683)ص) قع د) (183 132)ص) بذ د)

املت1ج ) (427 ص) (304 ق)ع د) (113

ا غن قر،) س5 ي) ا تراب5ة) بالجماعة)

دائر5)الخميسات،)إقل5م)الخميسات،)

إلى) (2022 و1 15) (8 تاريخ) من) ابت اء)

في) علني) بحث) (2022 و1 15) (17 غاوة)

بئر) بإ جاز) ا ترخ5ص) مشرقع) شأن)

قجلب)املاء)منه،)من)أجل)االستذمال)

املنزلي)قسوي)مساحة)1)هكتارا) فائ 5)

الحامل) املصطفى) ) ومان) ا س5 )

.X 46144((بطاقة)ا تذريف)ا 1طن5ة 

23

قكا ة)الح1ض)املائي) سب1

ملخص)قرار

افتتاح)ا بحث)ا ذلني
م ور5)) أص رته) قرار) بم1جب)

ح.ج) رقم) املائي) سب1) الح1ض)  قكا ة)

 2022 ماي) (23 بتاريخ) (2022/852

املسمى) ا ذوار) على) س5جرى) ا ذي)

قطذة) كراء) عو ) عي) ا كبرى) ا ل1ز5)

وناور) (24 بتاريخ) حررت) حبس5ة)

ا تراب5ة) بالجماعة) املت1اج ) (2020

اوم1زار) دائر5) لجرقف،) ا سبع) اوت)

كن ر،)إقل5م)صفرق،)ابت اء)من)تاريخ)

و1 15) (20 غاوة) إلى) (2022 10)و1 15)

مشرقع) شأن) في) علني) بحث) (2022

املاء) قجلب) ثوب) بإ جاز) ا ترخ5ص)

منه)من)أجل)سوي)مساحة)8)هكتارا)

ا ذزيز) عب ) ا س5 ) وباقبي)  فائ 5)

ا 1طن5ة ا تذريف)  الحامل) بطاقة)

.G 38310

24

قكا ة)الح1ض)املائي) سب1

ملخص)قرار

افتتاح)ا بحث)ا ذلني
م ور5)) أص رته) قرار) بم1جب)

ح.ج) رقم) املائي) سب1) الح1ض)  قكا ة)

 2022 ماي) (19 بتاريخ) (2022/826

الجماعي) ا ذوار) على) س5جرى) ا ذي)

املسمى) باملكان) ا  شر5) امل ع1)

ا تابع) لجماعة) ا كبير) ا وصر) طريق)

شهاد5) عي) ا  شر5) ا سال 5ة)

 2020 أكت1بر) (19 بتاريخ) االستغالل)

ا تراب5ة) ال) بالجماعة) املت1اج )

دائر5) م5م1 ة،) ق5اد5) ال) م5م1 ة،)

ابت اء) ا ون5طر5) إقل5م) م5م1 ة،)  ال)

غاوة) إلى) ( (2022 و1 15) (7 تاريخ) من)

شأن) في) علني) بحث) (2022 و1 15) (17

مشرقع)ا ترخ5ص)بإ جاز)ثوب)قجلب)

مساحة) سوي) أجل) من) منه،) املاء)

ا س5 ) هكتارا) فائ 5) (1,8115

ا ه5ط1ط)عب )ا ذزيز)الحامل) بطاقة)

.GB753((ا تذريف)ا 1طن5ة

 25

قكا ة)الح1ض)املائي) سب1

ملخص)قرار

افتتاح)ا بحث)ا ذلني
م ور5)) أص رته) قرار) بم1جب)

ح.ج) رقم) املائي) سب1) الح1ض)  قكا ة)

 2022 ماي) (19 بتاريخ) (2022/827

املسمى) ا ذوار) على) س5جرى) ا ذي)

»ح1ز)س5 ي)عب )ا ن1ر«)عي)ا رسم)

ا كائن) (R/13481 ع د) ا ذواري)

بالجماعة) برجال) أقالد) قدقار) بفرقة)

املناصر5) ق5اد5) املناصر5) ا تراب5ة)

ا ون5طر5) إقل5م) بنمنص1ر) دائر5)

إلى) (2022 و1 15) (7 تاريخ) من) ابت اء)

علني) بحث) (2022 و1 15) (17 غاوة)

بإ جاز) ا ترخ5ص) مشرقع) شأن) في)

أجل)سوي) من) منه) املاء) قجلب) ثوب)

ا س5 )عب ) هكتار) فائ 5) (1 مساحة)

ا وادر)ز 5وة،)الحامل) بطاقة)ا تذريف)

.G805089(ا 1طن5ة)رقم

26

قكا ة)الح1ض)املائي) سب1

ملخص)قرار

افتتاح)ا بحث)ا ذلني
م ور5)) أص رته) قرار) بم1جب)

ح.ج) رقم) املائي) سب1) الح1ض)  قكا ة)

 2022 ماي) (19 بتاريخ) (2022/830

املسمى) ا ذوار) على) س5جرى) ا ذي)

ا ذواري) ا رسم) عي) (»2-194 »الخير)

بم ونة) ا كائن) (70/10041 ع د)

بالجماعة) املت1اج ) سل5مان) س5 ي)

امللحوة) سل5مان) س5 ي) ا تراب5ة)

اإلدارية)5)باش1ية)س5 ي)سل5م)إقل5م)

 7 تاريخ) من) ابت اء) سل5مان) س5 ي)

و1 15)2022)إلى)غاوة)17)و1 15)2022 

بحث)علني)في)شأن)مشرقع)ا ترخ5ص)

بإ جاز)ثوب)قجلب)املاء)منه)من)أجل)

سوي)ح ووة)املنزل)مساحتها)0.0090 

ا كريم) عب ) ا س5 ) هكتار) فائ 5)

ا تذريف) الحامل) بطاقة) ب1كرين،)

.G75740(ا 1طن5ة)رقم
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10771 الجريدة الرسميةع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) 

قكا ة)الح1ض)املائي) سب1

ملخص)قرار

افتتاح)ا بحث)ا ذلني
م ور5) أص رته) قرار) بم1جب)

ح.ج) رقم) املائي) سب1) الح1ض) قكا ة)

 2022 ماي) (24 بتاريخ) (2022/861

املسمى) ا ذوار) على) س5جري) ا ذي)

عي) (135 قطذة) (3 الجم5ل) املنظر)

 57/320 رقم) ا ذواري) ا رسم)

افران،) ا تراب5ة) بالجماعة) املت1اج )

ابت اء) افران،) إقل5م) افران،) باش1ية)

غاوة) إلى) (2022 و1 15) (20 تاريخ) من)

شأن) في) علني) بحث) (2022 و1 15) (30

ثوب) بإ جاز) ا ترخ5ص) مشرقع)

قجلب)املاء)منه،)من)أجل)االستذمال)

هكتارا) (0,03 مساحة) قسوي) املنزلي)

ا رزاق) عب ) هاش5مي) ا س5 )  فائ 5)

ا 1طن5ة) ا تذريف) الحامل) بطاقة)

.DA18583

46

قكا ة)الح1ض)املائي) سب1

ملخص)قرار

افتتاح)ا بحث)ا ذلني
م ور5) أص رته) قرار) بم1جب)

ح.ج) رقم) املائي) سب1) الح1ض) قكا ة)

 2022 ماي) (24 بتاريخ) (2022/860

ا ذي)س5جري)على)ا ذوارات)املسما5)

1)عي)عو )شراء) قاما 1) اما 1) ف ان)

قف ان) (272 ص) (777 بذ د) ضمن)

بذ د) بتاك1رت)عي)عو )شراء)ضمن)

الحاج)عي) ابراق) 13)قف ان) 964)ص)

عو )شراء)ضمن)بذ د)1027)ص)91 

الحمام،) ا تراب5ة) بالجماعة) املت1اج )

دائر5)أكلم1س،)إقل5م)خن5فر5،)ابت اء)

غاوة) إلى) (2022 و1 15) (13 تاريخ) من)

شأن) في) علني) بحث) (2022 و1 15) (22

مشرقع)ا ترخ5ص)بإ جاز)ثوب)قجلب)

أغراض)صناع5ة) أجل) من) منه،) املاء)

ا طريق) قرش) باملاء) ا ذمال) )تزقي )

 STE(قتوط5ع)األحجار() فائ 5)شركة

MED MARMOL)في)شخص)ممثلها)

ا وا 1ني.

47

قكا ة)الح1ض)املائي) سب1

ملخص)قرار

افتتاح)ا بحث)ا ذلني
م ور5) أص رته) قرار) بم1جب)

ح.ج) رقم) املائي) سب1) الح1ض) قكا ة)

 2022 ماي) (24 بتاريخ) (2022/857

املسمى) ا ذوار) على) س5جري) ا ذي)

راس)عين)ا  راقي)عي)رسم)شراء)ض)

64)املت1اج )بالجماعة) 66)ص) بذ د)

دائر5) اقلحسن،) علي) اوت) ا تراب5ة)

ابت اء) الخميسات،) إقل5م) ت5فلت،)

غاوة) إلى) (2022 و1 15) (13 تاريخ) من)

شأن) في) علني) بحث) (2022 و1 15) (22

قجلب) بئر) بإ جاز) ا ترخ5ص) مشرقع)

مساحة) سوي) أجل) من) منه،) املاء)

محم ) طا بي) هكتارا) فائ 5) (0,71

ا 1طن5ة) ا تذريف) الحامل) بطاقة)

.AB69637
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قكا ة)الح1ض)املائي) سب1

ملخص)قرار

افتتاح)ا بحث)ا ذلني
م ور5)) أص رته) قرار) بم1جب)

ح.ج) رقم) املائي) سب1) الح1ض)  قكا ة)

 2022 ماي) (24 بتاريخ) (2022/853

املسمى) ا ذوار) على) س5جرى) ا ذي)

ا ذواري) ا رسم) عي) زهر5«) »ملك)

بالجماعة) املت1اج ) (81/7227 رقم)

دائر5) ب1خلخال،) س5 ي) ا تراب5ة)

ابت اء) الخميسات،) إقل5م) ت5فلت،)

غاوة) إلى) (2022 و1 15) (13 تاريخ) من)

شأن) في) علني) بحث) (2022 و1 15) (22

قجلب) بئر) بإ جاز) ا ترخ5ص) مشرقع)

املنزلي) االستذمال) أجل) من) منه) املاء)

هكتارا) فائ 5) (1 مساحة) قسوي)

الحامل) بطاقة) خا  ،) ا س5 ) افل)

.AB101064(ا تذريف)ا 1طن5ة
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قكا ة)الح1ض)املائي) سب1

ملخص)قرار

افتتاح)ا بحث)ا ذلني
م ور5)) أص رته) قرار) بم1جب)

ح.ج) رقم) املائي) سب1) الح1ض)  قكا ة)

 2022 ماي) (24 بتاريخ) (2022/856 

املسمى) ا ذوار) على) س5جرى) ا ذي)

شراء) عو ) عي) با ن1  ر«) »ف ان)

املت1اج ) (338 ص) (345 بذ د) ض)

بالجماعة)ا تراب5ة)عين)الج1هر5،)دائر5)

ابت اء) الخميسات،) إقل5م) ت5فلت،)

غاوة) إلى) (2022 و1 15) (13 تاريخ) من)

شأن) في) علني) بحث) (2022 و1 15) (22

قجلب) بئر) بإ جاز) ا ترخ5ص) مشرقع)

املاء)منه)من)أجل)سوي)مساحة)0,21 

حمز5،) ا ذالم) ا س5 ) هكتارا) فائ 5)

ا 1طن5ة) ا تذريف) الحامل) بطاقة)

.AE12180

50 

قكا ة)الح1ض)املائي) سب1

ملخص)قرار

افتتاح)ا بحث)ا ذلني
م ور5)) أص رته) قرار) بم1جب)

ح.ج) رقم) املائي) سب1) الح1ض)  قكا ة)

 2022 ماي) (24 بتاريخ) (2022/855 

املسمى) ا ذوار) على) س5جرى) ا ذي)

عو ) عي) ا ب1هالي«) أحم ) »س5 ي)

شراء)ض)بذ د)100)ص)97)املت1اج )

بالجماعة)ا تراب5ة)س5 ي)عب )ا رزاق،)

الخميسات،) إقل5م) ت5فلت،) دائر5)

إلى) (2022 و1 15) (13 تاريخ) من) ابت اء)

علني) بحث) (2022 و1 15) (22 غاوة)

بإ جاز) ا ترخ5ص) مشرقع) شأن) في)

سوي) أجل) من) منه) املاء) قجلب) بئر)

مساحة)0,9204)هكتار) فائ 5)ا س5 )

الحامل) بطاقة) هللا،) عب ) مه ي)

.A438463(ا تذريف)ا 1طن5ة
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قكا ة)الح1ض)املائي) سب1

ملخص)قرار

افتتاح)ا بحث)ا ذلني
م ور5) أص رته) قرار) بم1جب)

رقم) املائي) سب1) الح1ض) قكا ة)

ماي  (24 بتاريخ) ح.ج/2022/854)

ا ذوار) على) س5جرى) ا ذي) (2022

ا رسم) عي) صحفة«) »كرمة) املسمى)

املت1اج ) (81/15680 رقم) ا ذواري)

الج1هر5،) عين) ا تراب5ة) بالجماعة)

الخميسات،) إقل5م) ت5فلت،) دائر5)

إلى) (2022 و1 15) (13 تاريخ) من) ابت اء)

علني) بحث) (2022 و1 15) (22 غاوة)

بإ جاز) ا ترخ5ص) مشرقع) شأن) في)

سوي) أجل) من) منه،) املاء) قجلب) بئر)

هكتارات) فائ 5) (0,2250 مساحة)

الحامل) بطاقة) رش5 ) اب1زيا) ا س5 )

.A689996(ا تذريف)ا 1طن5ة

52

قكا ة)الح1ض)املائي) سب1

ملخص)قرار

افتتاح)ا بحث)ا ذلني
م ور5) أص رته) قرار) بم1جب)

رقم) املائي) سب1) الح1ض) قكا ة)

ماي  (24 بتاريخ) ح.ج/2022/859)

ا ذوار) على) س5جرى) ا ذي) (2022

عي) ا رقيضات«) »ف ان) املسمى)

 437 ص) (322 بذ د) ض) قسمة)

ض) بنضير) شراء) عو ي) م1ض1ع)

102)ص) قع د) (175 153)ص) بذ د)

ا تراب5ة) بالجماعة) املت1اج ) (129

إقل5م) ت5فلت،) دائر5) ا طلبة،) موام)

 13 تاريخ) من) ابت اء) الخميسات،)

و1 15)2022)إلى)غاوة)22)و1 15)2022 

بحث)علني)في)شأن)مشرقع)ا ترخ5ص)

بإ جاز)بئر)قجلب)املاء)منه،)من)أجل)

مساحة) قسوي) املنزلي) االستذمال)

ب1خن5ف) ا س5 5) هكتارا) فائ 5) (1

ا تذريف) الحامل) بطاقة) سهام)

.AB513589(ا 1طن5ة
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ع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022)الجريدة الرسمية   10772

قكا ة)الح1ض)املائي) سب1

ملخص)قرار

افتتاح)ا بحث)ا ذلني

م ور5) أص رته) قرار) بم1جب)

رقم) املائي) سب1) الح1ض) قكا ة)

ماي  (24 بتاريخ) ح.ج/2022/858)

ا ذوار) على) س5جرى) ا ذي) (2022

عي) ا سباسب«) »كرمة) املسمى)

،358 304)ص) برقم) عو )شراء)ض)

س5 ي) ا تراب5ة) بالجماعة) املت1اج )

إقل5م) ت5فلت،) دائر5) ا رزاق،) عب )

 13 تاريخ) من) ابت اء) الخميسات،)

و1 15)2022)إلى)غاوة)22)و1 15)2022 

بحث)علني)في)شأن)مشرقع)ا ترخ5ص)

بإ جاز)بئر)قجلب)املاء)منه،)من)أجل)

هكتارا) فائ 5) (1,30 مساحة) سوي)

الحامل) بطاقة) ا س5 ) رادي)محم )

.IN807480(ا تذريف)ا 1طن5ة
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قكا ة)الح1ض)املائي) سب1

ملخص)قرار

افتتاح)ا بحث)ا ذلني

م ور5)) أص رته) قرار) بم1جب)

ح.ج) رقم) املائي) سب1) الح1ض)  قكا ة)

 2022 ماي) (20 بتاريخ) (2022/849

املسمى) ا ذوار) على) س5جرى) ا ذي)

عي) كرقش«) عين) ا س1ق) »أكاردن)

عي) (67/3812 رقم) ا ذواري) ا رسم)

سبتمبر (23 بتاريخ) محرر) ب5ع) عو )

املت1اج ) (2021 وناور) ق18) (2020

بالجماعة)ا تراب5ة)تامشاشاط،)دائر5)

من) ابت اء) الحاجب،) إقل5م) أك1راي،)

 20 غاوة) إلى) (2022 و1 15) (10 تاريخ)

شأن) في) علني) بحث) (2022 و1 15)

قجلب) بئر) بحفر) ا ترخ5ص) مشرقع)

مساحة) سوي) أجل) من) منه)  املاء)

اماومة) ا س5 ) هكتارات) فائ 5) (3

الحامل) بطاقة) مذه،) قمن) لحسن)

.D78405(ا تذريف)ا 1طن5ة
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10773 الجريدة الرسميةع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) 



ع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) الجريدة الرسمية10774  
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10775 الجريدة الرسميةع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) 



ع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) الجريدة الرسمية10776  



10777 الجريدة الرسميةع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) 



ع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) الجريدة الرسمية10778  



10779 الجريدة الرسميةع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) 

34



ع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) الجريدة الرسمية10780  



10781 الجريدة الرسميةع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) 



ع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) الجريدة الرسمية10782  



10783 الجريدة الرسميةع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) 
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ع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) الجريدة الرسمية10784  
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ع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) الجريدة الرسمية10786  



10787 الجريدة الرسميةع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) 
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ع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) الجريدة الرسمية10788  

الوكالة الحضرية للدار البيضاء
الحسابات السنوية المدققة لسنة 2021

حصيلة الموجودات



10789 الجريدة الرسميةع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) 

حصيلة الخصوم



ع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) الجريدة الرسمية10790  

حساب العائدات والتكاليف



10791 الجريدة الرسميةع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) 
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بيان أرصدة التدبير



ع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) الجريدة الرسمية10792  
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ع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) الجريدة الرسمية10794  



10795 الجريدة الرسميةع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) 
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ع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) الجريدة الرسمية10798  



10799 الجريدة الرسميةع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) 
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10803 الجريدة الرسميةع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) 



ع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) الجريدة الرسمية10804  
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10805 الجريدة الرسميةع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) 

37

يذه )إلى)قزير)ا  اخل5ة)قرئيس)مجلس)جماعة)قاد)أمل5ل،)بتنف5ذ)ما)جاء)في)مشرقع)هذا)املرس1م)ا ذي)ونشر)

في)الجري 5)ا رسم5ة،)كل)قاح )منهما)ف5ما)وخصه.



ع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) الجريدة الرسمية10806  



10807 الجريدة الرسميةع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) 



ع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) الجريدة الرسمية10808  



10809 الجريدة الرسميةع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) 



ع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) الجريدة الرسمية10810  
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10811 الجريدة الرسميةع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) 
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ع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) الجريدة الرسمية10812  
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10813 الجريدة الرسميةع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) 
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ع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) الجريدة الرسمية10814  
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10815 الجريدة الرسميةع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) 
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ع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) الجريدة الرسمية10816  

 C/13583 إعالن عن إيداع ونشر مشروع قرار يعلن أن املنفعة العامة تق�سي بإنشاء حوض لتجميع املياه الشتوية بالرسم العقاري

وبنزع ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض والتابعة للجماعة الترابية املجاطية أوالد الطالب

ط5لة)م 5

أن المنفعة

املاد5)ا رابذة):)يذه )بتنف5ذ)ما)جاء)في)مشرقع)هذا)ا ورار)ا ذي)ونشر)في)الجري 5)ا رسم5ة)إلى)عامل)إقل5م)م و1 ة)قرئيس)مجلس)

جماعة)املجاط5ة)أقالد)ا طا ب،)كل)قاح )منهما)ف5ما)وخصه.
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ع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) الجريدة الرسمية10822  



10823 الجريدة الرسميةع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) 



ع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) الجريدة الرسمية10824  



10825 الجريدة الرسميةع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) 

املاد5)ا رابذة):)يذه )بتنف5ذ)ما)جاء)في)مشرقع)هذا)املرس1م)ا ذي)ونشر)في)الجري 5)ا رسم5ة)إلى)قزير)االقتصاد)
قاملا 5ة)قم ور)أمالك)ا  ق ة،)كل)ف5ما)وخصه.
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10827 الجريدة الرسميةع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) 
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)يذه )بتنف5ذ)ما)جاء)في)مشرقع)هذا)املرس1م)ا ذي)ونشر)في)الجري 5)ا رسم5ة)إلى)قزير)االقتصاد)قاملا 5ة)قم ور)أمالك)ا  ق ة،)كل)
قاح )منهما)ف5ما)وخصه.
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10831 الجريدة الرسميةع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) 
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ع د)5720 - 15)عق)ا وذ 5)1443 )15)و1 15)2022) الجريدة الرسمية10832  
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(جماعة لهري).


