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 .......................................................................... IMATARZEN TRANS SARAL10932

10932رتكا ترانس ش.م.م................................................................................................ 

 ........................................................................................ YAR SERVICE  10932شركـة

10932اكغيكلتوغا دول سيغ ش.م.م............................................................................... 

 ......................................................................... »ANZA CONSTRUCTION »  10932

 ................................................................STE  AMIRAL(IMMOBILIER  SARL10932

 ........................................................................  SOCIETE  CHEBBAH(TRANS10933

 ........................................................................................ G-ROUDANA KINE 10933

10933مسيمو ترو ز ش.م.م............................................................................................ 

 ................................................................................  LADY(DA(PRIME  SARL 10933

 .............................................................................................STE(ROYAS  SARL10933

10933عتماني ترو زورد ش.م.م...................................................................................... 

 .......................................................... SOCIETE AZOUL ASSURANCE SARL10933

 ........................................................................................................  HORTI GO10934

10934شركة STE(IMRAN(FRUIT   SARL(AU ش. م. م............................................... 

 ..................................................... MALKMER(PROJECTS   SARL  AU 10934شركة

 .......................................................Sté  PNEUMATIQUE(AZAITOUN(s.a.r.l10934

 .......................................................................  SOCIETE  ROCHDI(TRANS(II10934

 .................................................................................. STE ADEX TRANS SARL10934
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 ..................................................................................DOAA(HSSIN  SARL(AU10934
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10935شركة:سود كاط................................................................................................... 

 STE PLATEFORME DE COMPETENCES DES INDUSTRIES AGRO

 ...................... ALIMENTAIRES(ET(AGRICOLES (PCI3A) » Sarl(AU10935
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 STE DE LOISIR ET D’ANIMATIONDU FROND DE MER D’AGADIR
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10936عو  تسيير حر...................................................................................................... 

 .....................................................................STE TASSILA ENGINS SARL AU10936

 ............................................................... STE ABHAJE TOURISME SARL AU10936

 .................................................................... 10936شــركة فال أومليل مو يتيك ش.م.م

 ............................................. STE  LE(GRANDS(MOULINS(DE(TIZNIT(S.A.10936

 .......................................................................................................NAGECOBA10936
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 ..................................................................... AMOD INVEST CONSULTING10937

 ........................................................................................... AL AAROUI PLAST10938
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 ...................................................................................ADMIN(SERV’ MAROC10938

 ................................................... PHARMACIE ELHASSANI CASABLANCA10938

 .....................................................GRANDE PHARMACIE DERB GNAOUA10939

 ..........................................................................................LUXURY RENT MG10939

 ........................................................................................................FALSY HMS10939

 ...........................................................................ELWAJJANI TRADING 10939شركة

 ................................................. PETROLIUM TECHNOLOGIE MODERNE10940

 .................................................................................................JBALA EXPRESS10940

 .................................................................................................................MNGA10940

 .......................................................................................................BOUTMAYA10940

 .................................................................................... ASSAYIDA AL HOURA10941

 ............................................................................................. 10941شركة ماراك جووي

 ..........................................GROUPE(SCOLAIRE(RIAD(NOBALAA2 PRIVE10941

 ................................ECOLE INTERNATIONALE PRIVEE DE MEDIOUNA10941

 ....................................................................... STE BOUDA INVEST IMMO   10941

 ................................................................................... COVER CONSULTING10942

 .............................................................................SANITAIIRE AIT MELLOUL10942

 ................................................................................................ ANFA UNIVERS10942

 .................................................................................... STE AIT LABIAD TRAD10942

 ............................................................................. ANZAR FORAGE D’ATLAS10943

 ....................................................................................... STE HATIFI NEGOCE10943

 ........................................................................................................ SAMA GAZ10943

 .................................................................................................................SLI 2M10943

 ...............................................................................................ADEXSI MAROC10943

 .............................................................................. ENGIE SERVICES MAROC10944

 .............................................................................. ENGIE SERVICES MAROC10944

 ...............................................................................................IMMO RECORD10944

 .........................................GROUPE SCOLAIRE RIAD LES NOBLES PRIVE10944

 .......................................................................................................... GUET NET10944

 ................................................................................................ 10944فود كروب ترادون
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 ................................................................................................ 10945فود كروب ترادون
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 ............................................................................ SOCIETE FRERES TARYOU10946

 ..................................................................... SOCIETE BORDER COMPANY10946
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 ............................................................ TAHAR ECOLOGY DEVELOPMENT10947
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 ...........................................................................................................INDUTISS10948
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 ....................................................................................................... MATSIWAN10948
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 ................................................................................................MODAFIL SARL10961

 ...................................................................................................BRIQUE D›OR10962

 SOCIETE DE TECHNOLOGIE AGRICOLE GENERAL,INDUSTRIEL ET

 ................................................................. SOLAIRE « STAGIS » SARL10962
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 .................................................................................................PHARMA SERV10962

 NORD SUD DE TRANSPORT ET DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION

 .....................................................................................................»NST»10963

 ............................Nord Sud de Transport et Materiaux de Construction10963

 ................................................ SOCIETE LUBRIFIANTS UNIVERSAL SARL10963

 ...........................................................................................................immo’tion10963

 .........................................................................................H.N.R IMMOBILIER10964

 ............................................................................................................... 10964تن كول..

 .............................................................................................HALIHALI TRANS10964

 ......................................................................................................... Smile Snail10965

 .......................................................................BOUANBA CONSTRUCTION10965

 .................................................................................... AMARNISS BUSINESS10965

 ............................................................................................. 10966د إن إس  وجستيك

 ...................................................................................................LAYAN ATLAS 10966

 ....................................................................................STE B.Y AGRI SARL AU10966

 ................................................AFRO(MOROCCAN(TRAD & INVESMENT10966

 .......................................................................STE DAYAAT TAFILALET SARL10967

 ..............................................................................................................GEALIFE10967

 .......................................................................... STE DAYAATE TAMRA SARL10967

 .......................................................................... ZEMMOUR PRODUCTION10968

 ............................................................................ STE IMANE SUD EST SARL10968

 ...................................ENTREPRISE DES RESEAUX ET PERFORMANCES10968

 ..................................................................STE PALMS AGRITECH SARL AU10969

 ....................................................................................... PREFECT INDUSTRY10969

10969سوسلمى............................................................................................................... 

 ............................................................................................KIDZ SPOT PRIVE10969

 .............................................................( SMART SYSTECH) 10970سمارت سيستك

 .......................................................................................................... URBANEX10970

 ............................................................................................BRAND EMBASSY10970

 ............................................................................................................ DELTA-AI10970

 .................................................... CASA MAR BUILDING AND STREINGH10971

 ...........................................................................................................MOBILAV10971

 .............................................................................STATION SERVICE AFSOU10971

 .............................................................................STATION SERVICE AFSOU10971

 .....................................................................................STE SOL TIERRA AGRI10972

 BSL10972

 ............................................................................................ARAM LOGISTICS10972

 ................................................................................PERLE DE SIDI SLIMANE10973

 ................................................................ NEBMASTERY MEKNES MAROC10973

 .............................................................( SMART SYSTECH) 10973سمارت سيستك

 ................................................................... ( K.F.H INVEST ) 10973 ك.ف.ه ا فست

 ................................. SOCIETE AQUALILYA BEAUTY HAMAM AND SPA10974

 ................................................................................................. STE SOGETALB10974

 ................................................................. BEE CONNECTION 10974بي كو كسيون

10975إ جيالم................................................................................................................. 

 ...................................................................................STE OUJDA PROPRETE10975

 ....................................................................................... ACI CERSS10976 أ�سي سرس

 ................................................ « MARKET SARL AU 36» 3610976 ماركيت ش.م.م

 .......................................................................... « NADIFI INVESTMENTS »  10976

 ...................................................................................................SAID MOSAIC10976

 ................................................................................................... LISSON TRAD10976

 ................................................................................ MH TRAV ORIENT 10977شركة

 .............................................................................................. CAFFE NORMAL10977

 .................................................................................. TANGER AMANA SARL10977

 .............................................................................................................. H.K BIO10978

 ...................................................................................................TINASS AGRO10978

 ..............................................................................LINAS DEVELOPPEMENT10978

 ................................................................................... MM BRICOLAGE SARL10979

 ................................................................................................AIMAN CHAMP10979

 ..........................................................................................................DASRIPAK10979

 .................................................................................................. ITAL GERMAN10980

 .....................................CLINIQUE INTERNATIONALE DE MARRAKECH10980

 ..........................................................TAAMEER PROJECT MANAGEMENT10980
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 .......................................................................BEMO RAIL TM 10980بيمو راول ط إم

 ....................................................................................................STE STARZED10981

 ......................................................................................... CONCAMINE SARL10981

 ......................................................................................... CONCAMINE SARL10981

 ......................................................................................... CONCAMINE SARL10981

 ..........................................................................UNIXOM INTERNATIONAL10982

 ................................................................. LEADERS ATLAS DISTRIBUTION10982

 ......................................................................................................DOUEFFECT10982

 .......................................................................ECOLE CNENTRALE DE RICH10982

10983بلوموتراف............................................................................................................ 

 .................................................................................................... DIGICODING10983

 ........................................................................ HOTEL BEAUPORT SARL AU10983

 .........................................................................STE NOVASONAD NEGOCE10983

 .........................................................................DRINAD(IMPORT - EXPORT10984

 .......................................................................... ASSURANCES CHAHBOUN10984

 ......................................................................................................HGM FOOD10984

 .........................................................................................STE GUALDAMANE10984

 .............................................................................OTMARI TRANS SARL-AU10985

 ...............................................................CONSTRUCTION NADOR ARUIT10985

 ........................................................................................... CLUB FK 10985كلب ف ك

 ......................................................................................BEAUTYDO SARL AU10985

 ..............................................................................................DIYAR MBROUK10986

 ..................................................................................................... MAALIMMO10986

 ...............................................................AL HAMBRA GOLF INVESTMENT10986

 OULED(ROUGANI(MATERIAUX(DE(CONSTRUCTION « ORMATEC »

 ....................................................................................................... SARL10986

 .............................................................................................. B O K BUILDING10986

 ................................................................................................ GOLDEN HILLS10987

 ................................................................................. GOLDEN HILLS INVEST10987

 LABORATOIRE PASTEUR SAKIA ALHAMRA D›ANALYSES

 .......................................................................................... MEDICALES10987

 ................................................................ COSMOPOLITAN IMMOBILLIER10988

 ....................................................................................................................NSTS10988

 ......................................................................................STE MEDSON IMMO10988

 .......................................................STE LE MAITRE PRO AMENAGEMENT10989

 ................................................................................................TEX TEX YASSIR10989

 ..................................................................................................... DELTAHOUS10989

 ........................................................................... INTEGRAL CONTRACTING10989

 ................................................................................................NORDIC FOOD10990

10990بوكسكو طاكت.................................................................................................... 

 ............................................................................ENTREPRISE AIT MENZAR10990

 ............................................................................ENTREPRISE AIT MENZAR10991

 ..............................................................................AAMAL SIMO 10991اعمال سيمو

 ............................................................................................MOROCCO BAGS10991

 ....................................................................................TAJIRAT AL FAKHAMA10991

 ........................................................................................................ VP GOODS10991

 ............................................................................Mafrasia(Holding(Offshore10992

 .......................................................................................................KA2M SARL10992

 ...................................................................................................... Océan Plage10992

 .........................................................................................BOUANAN ISKANE10992

 ........................................................................................SA TRANS FIRENZE 10993

 ................................................................................ ÉTERNELS IMMOBILIER10993

 ............................................................................................... MARCEL HERVE10994

10994زعراط إومو........................................................................................................... 

 ...............................................................SUD SERVICE ENVIRONNEMENT10994

 ....................................................................................................... DRILL MOR10994

10994بروميوم كول........................................................................................................ 

 ....................................................................................................... DRILL MOR10995

 ................................................................................................... J.2.A PROJECT10995

 .................................................................................. CREADE CONSULTING10995

 .....................................................................................................CORRICELLA10996

 ....................................................................................................SUNIGHT sarl10996

 ....................................................................................................JADIDA PORT10996

 ..........................MANAGEMENT AND PERFORMANCE CONSULTING10997

 ............................................ IT(SUPPORT(AND(SALES(SPECIALIST «IT3S»10997

 ...................................................................................................BAB EL MAJAL10997

.................................................................................................................. 4TMH10998

 .....................................................................MAJORELLE IMPORT EXPORT10998
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 ........................................... STE MATAHINE BLADI 10998ركة مطاحن بالدي ش.م

 ....................................................................................DRILLON MOROCCO10998

 .............................................................................................................KINAFER10999

 .....................................................................MARITA MANAGED SERVICES10999

 ..............................................................................................SLAVA TRAVAUX10999

 SOCIETE DE CANALISATION ET D›AMENAGEMENT DIVERS Par

 .........................................................................»abréviation «S.C.A.D11000

 ....................................................................................................GOLD SOLAR11000

 ................................................................................................. BDP CONCEPT11000

 .........................................................................TRANSPORT YOUSSAYOUB11001

 ............................................................................................... ACHRAF CYCLO11001

 ..........................................................................AKKON SHIPPING MAROC11001

 ..........................................................................................................TRAVBON11002

 ..................................................................................AUTOMOTIVE PLANET11002

 ...................................................................................... GLUNTA HOLDINGS11002

 ................................................................................................ STE ALICOMAR11003

 .................................................................................................CHAMARRECK11003

 .............................................................................................MOUNIR WOOD11003

 ..................................................................................................................SM 7311004

 .....................................................................................................SOCIETE(L&F11004

 ..........................................................................................................TRAVBON11004

 .....................................................................................................SOCIETE(L&F11004

 ..................................................................................TAZDAYT MESSAGERIE11004

 .....................................................................................................SOCIETE(L&F11005

 ............................................................................KANDIL LUX IMMOBILIER11005

 ............................................................................KANDIL LUX IMMOBILIER11005

 ....................................................................... CAMIONNAGE ROUTIER ZH11005

 ................................................................................................AFM FONCIERE11005

 ........................................................................................................RADICMED11006

 .......................................................................................... ISTITMAR TAYSSIR11006

 .............................................................................................................OREMIN11006

 ...........................................................................PRESSING COSTA DEL SOL11007

 ............................................................................................................MY COIN11007

 ........................................................................... SOCIETE TRABAR SARL AU11007

 ......................................................................................... KHAYALI TRAVAUX11008

 ...........................................................................................A.K.R.M TRAVAUX11008

 .......................................................................................................... GIPROAIR11008

 .................................................................... SOCIETE BRAHOTRA SARL AU11008

 ......................................................................STE BAINOU DE TRANSPORT11009

 ......................................................................................... FIANSO SOUS CAR11009

 ..................................................................................... DAOUDI LIL IAAMAR11009

 ......................................................................................................ELLINO-DAF11010

 ................................................................................ENTREPRISE MAZROUB11010

 ........................................................................................................MERYLASH11010

 ........................................................ HM2M ENGINEERING GROUP SARL11011

 ................................................................................................. MDM SAKANE11011

 .........................................................................................................RABNORD11011
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 ......................................................................................................... 11012فريوفريسور

 .............................................................................................. ORGANIC BELDI11012
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11013اسي ك ا يك........................................................................................................ 

 ..............................................................................SOCIETE NEXT CONCEPT11014

 .........................................................................................DEVIGILI CONCEPT11014
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 ....................................................................................ARREO CONCEPTION11015

 .................................................................................................ORG TRAVAUX11015

 ....................................................................... PHARMACIE JNANE ZENATA11015
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 ...............................................................................INYOU TRANS LOGISTIC11016
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 ......................................................................................... SMART DEEP TECH11020
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 ................................................................................. YVES ROCHER MAROC11021
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 .............................................................................................SISBANE BEAUTY11022
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11307ا وكا ة الحضرية  لذيون ا ساقية الحمراء............................................................

إعالن عن إو اع ونشر مشروع قرار يذلن أن املنفذة ا ذامة تو�سي بتخطيط 

ا رابطة  15م  عرضها  عمومية  طريق  إلح اث  ا ذامة  ا طرق  ح ود 

ا فالحية  إلدماج ا ضيذة  ومشروع   714 رقم  الجهوية  ا طريق   بين 

 عات ا رسم ا ذواري ع د 9896/ف ا كائنة ب وار بني عالهم جماعة 

كن ر سي ي اخيار عما ة إقليم صفرو، وبنزع ملكية ا ذوارات ا الزمة 

11311 هذا ا غرض ...............................................................................................

بتخطيط  تو�سي  ا ذامة  املنفذة  أن  يذلن  قرار  مشروع  ونشر  بإو اع  إعالن 

املراد  زع ملكيتها إلح اث  فيها األرا�سي  املذنية  ا ذامة  ا طرق  ح ود 

با ذوار  سطات)  (إقليم  سطات  جماعة  طرف  من  عمومية   طرق 

 عي ا رسم ا ذواري °23715 طبوا ملوتضيات تصميم ا تهيئة ا وطاعي

11312 مل ونة سطات ........................................................................................

است راك تذ ولي ملشروع املرسوم املذلن عنه أ ه من املنفذة ا ذامة تزوي  

ا ساكنة ا تابذة  لجماعات ا ترابية  ورية بامحم  باملاء ا صالح  لشرب  

 5652 ع د  ا رسمية  بالجري 2  واملنشور  ا وح 2،  س   من   ا طالقا 

11329بتاريخ 24 فبراور 2021 ا صفحة 3813 ....................................................

 5699 ع د  ا رسمية  بالجري 2  املنشور  املرسوم  ملشروع  تذ ولي  است راك 

ا صادر2 بتاريخ 19 وناور 2021 (ا صفحة 1287) الخاصة باإلعال ات 

تزوي   ا ذامة  املنفذة  أ ه من  واملذلن  واإلدارية  وا وضائية  ا وا و ية 
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دواوير جماعة اوت والل باملاء ا شروب ا طالقا من س  ادريس األول 
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است راك تذ ولي ملشروع املرسوم املذلن أ ه من املنفذة ا ذامة تزوي  ا ساكنة 

ا تابذة  لجماعات ا ترابية  ورية بامحم  باملاء ا صالح  لشرب ا طالقا 

بتاريخ  5616 ع د  ا رسمية  بالجري 2  واملنشور  ا وح 2،  س    من 

13331 17 وو يو 2020 ا صفحة 6350................................................................

إعالن بإو اع ونشر مشروع قرار يذلن أن املنفذة ا ذامة تو�سي بتوسذة ا ورية 

األرضية  ا وطع  ملكية  وبنزع  الحسيمة  إقليم  قمر2،  بأوت  ا رياضية 

11332ا الزمة  هذا ا غرض....................................................................................

بتاريخ  5559 ع د  ا رسمية  بالجري 2  املنشور  تذ ولي  إلعالن   است راك 

 16 ماي 2019 بشأن إعالن عن إو اع مشروع مرسوم يذلن أن املنفذة 

ا ذامة تو�سي بإ جاز الجزء ا ثا ث  لونا2 ا رئيسية  ري محيط اسيف 

املال (جماعة اسيف املال، جماعة مزوضة، جماعة مجاط) بإقليم 

مجاط  ب ائر2  ا غرض  ا الزمة  هذا  ا ذوارات  ملكية  و زع   شيشاو2 

11338بإقليم  شيشاو2 .........................................................................................

إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم يذلن أ ه من املنفذة ا ذامة تزوي  منطوة 

تاودا وست ا تابذة لجماعة امليل باملاء ا شروب بواسطة االوصاالت 

 ا فردوة - (إقليم أزيالل) وتنزع بموجبه ملكية ا وطع األرضية ا الزمة 

11342 هذا ا غرض ...............................................................................................

 5531 ع د  ا رسمية  بالجري 2  املنشور  املرسوم  ملشروع  تذ ولي   است راك 

بتاريخ 31 أكتوبر 2018 واملذلن أ ه من املنفذة ا ذامة تووية تزوي  م ونة 

11343أزيالل باملاء ا شروب ا طالقا من س  الحسن األول ...............................

بإح اث  وو�سي  ا ذامة  املنفذة  إعالن  مرسوم  مشروع  ونشر  بإو اع  إعالن 

ملكية  وبنزع  ا رشي وة  إقليم  ا ذليا  فركلة  بجماعة  الخربات  م رسة 

11344ا وطع األرضية ا الزمة  هذا ا غرض .........................................................

إعالن عن وضع  ونشر مشروع مرسوم يذلن أ ه من املنفذة ا ذامة بناء قنطر2 

على وادي تارمست وا طريق اإلقليمية رقم 3224 عن  ن ك 24+000 

وبنزع ملكية ا وطع األرضية ا الزمة  هذا ا غرض بجماعة ح  بومو�سى 

11345إقليم ا فويه بن صالح ..............................................................................

بتهيئة طريق  تو�سي  املنفذة  أن  يذلن  إعالن عن وضع  ونشر مشروع قرار  

ا الزمة األرضية  ا وطذة  ملكية  وبنزع  متر  لنول   30 عرضها   OA05 

11347  هذا ا غرض...............................................................................................

است راك تذ ولي ملشروع املرسوم املنشور بالجري 2 ا رسمية ع د 5503 بتاريخ 

2018 وا ذي تم تذ وله بموجب مشروع املرسوم املنشور  18 أبريل 

أ ه  واملذلن   2020 وناور   22 بتاريخ   5595 ع د  ا رسمية   بالجري 2 

من املنفذة ا ذامة تزوي  ا  واوير ا تابذة لجماعة تمسمان باملاء ا صالح 

11348 لشرب (جماعة تمسمان) إقليم ا  ريوش ........................................
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

ولتزم املذلنون في مي ان اإلشهار ا وا وني إثبات هويتهم وا سلطات املسن 2 إ يهم.
وال تتحمل اإلدار2 أوة مسؤو ية فيما وتذلق بمضمون اإلعال ات.

 I.  -  إعالنات قانونية

STE DETERGENT DWI
بموت�سى قرار الجمع ا ذام ا غير)
 2022 ماي) (26 ا ذادي املنذو  ووم)

.DETERGENT DWI(شركة 
ا سي ) من  حصة  (500 تفويت)
ابن) ا سي   محم   صالح  تفويرت 
حيان فيصل و بذ ك أصبح ومتلكان)

1000)حصة ق رها)100.000درهم.
تغيير ا شكل ا وا وني من شركة)
عات مسؤو ية مح ود2 بشريك واح )

إلى شركة عات مسؤو ية مح ود2.))
وا تسيير  لسي  تفويرت) اإلمضاء)

محم  وابن حيان فيصل.
تم اإلو اع ا وا وني   ى املحكمة)
رقم:2851  تحت  بفاس  ا تجارية 
رقم) تحت  (2022/05/31 بتاريخ)

ا سجل ا تجاري)64263.
1 P

STE SOSICOTRAV
بموت�سى قرار الجمع ا ذام ا غير)
 2022 ماي) (6 ووم) املنذو   ا ذادي 

.SOSICOTRAV(شركة 
تفويت)1000)حصة من ا سي ان)
إلى) طارق  وعطير2  امين  الحماني 
ا سي  ا روام�سي حمي  ا ذي أصبح)
ومتلك)1000)حصة ق رها)100.000 

درهم.
تغيير ا شكل ا وا وني من شركة)
شركة) إلى  مح ود2  مسؤو ية  عات 
بشريك) مح ود2  مسؤو ية  عات 

واح .)
وا تسيير  لسي ) اإلمضاء)
استوا ة) بذ   حمي   ا روام�سي 
عطير2) و  امين  الحماني  ا سي ان 

طارق.

تم اإلو اع ا وا وني   ى املحكمة)
رقم:2659  تحت  بفاس  ا تجارية 
رقم) تحت  (2022 ماي) (20 بتاريخ)

ا سجل ا تجاري)57321.
2 P

ENGIMINS MAROC
شركة عات مسؤو ية مح ود2

بشريك وحي 
رأسما ها : 100.000 درهم

مورها االجتماعي : 54، ز وة 
تانسيفت شوة رقم 1، أك ال

ا رباط
بموت�سى عو  عرفي محرر بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  (2022 أبريل) (29
بشريك  مح ود2  مسؤو ية  عات 

وحي  باملميزات ا تا ية):
ENGIMINS MAROC(:(ا تسمية

عات) شركة   : ا وا وني  ا شكل 
مسؤو ية مح ود2 بشريك وحي .

املوضوع االجتماعي : 
جميع  وتص ور  استيراد 
ا تربة  ومحسنات  األسم 2  أ واع 
ومحفزات  مو  الحيوية  واملنشطات 

ا نباتات.
امل 2):)99)سنة.

ز وة) (،54  : االجتماعي  املور 
أك ال،) (،1 رقم) شوة  تانسيفت 

ا رباط.
درهم) (100.000  : ا رأسمال)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) موسمة 

100)درهم  لحصة ا واح 2.
الحصص):

ا سي  طيجاس موكو   كو كارني):)
1000)حصة.

أسن  ا تسيير إلى ا سي  طيجاس)

لجواز) الحامل  كو كارني  موكو   

غير) مل 2  (R2735451 رقم) ا سفر 

مح ود2.

ا وا وني  لشركة) اإلو اع  تم 

بتاريخ با رباط  ا تجارية   باملحكمة 

3)وو يو)2022)تحت رقم)125227.

رقم ا سجل ا تجاري)160767.
 لموجر وا ذكر

3 P

JENANE DIVERSITY

SARL AU

استثنائي) عام  جمع  بموت�سى 

قرر) (2022 ماي) (19 ا رباط) في  حرر 

 JENANE ا وحي   لشركة) ا شريك 

DIVERSITY SARL AU)ما ولي):

أصبح) ا ذي  ا نشاط  تذ ول 

كا تالي):

االستشارات اإلدارية.

حلول) وتنفيذ  وتصميم  دراسة 

كفاء2 ا طاقة وا طاقة املتج د2.

وا تسويق) وا تص ور  االستيراد 

وا تمثيل في املغرب والخارج.

أعمال مختلفة.

ا وا ون) من  (3 املاد2) تذ ول 

األسا�سي  لشركة.

بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

بسال) االبت ائية  باملحكمة  ا ضبط 

ماي) (30 بتاريخ) (38960 رقم) تحت 

.2022

4 P

TINWAL CARS
بموت�سى جمع عام استثنائي حرر)
2020)قرر شركاء) 5)مارس) في ا رباط)
ش.م.م (TINWAL CARS  ا شركة)

ما ولي):
تذ ول ا شكل ا وا وني):

املسؤو ية) مح ود2  شركة  من 
عات) املسؤو ية  مح ود2  شركة  إلى 

شريك وحي .
تفويت الحصص):

طرف) من  حصة  (500 تفويت)
ا سي ) إلى  شوبريق  خليجة  ا سي 2 

فؤاد ا تيني.
تذ ول اإلدار2):

من) ركيز  محم   ا سي   استوا ة 
منصبه كمسير  لشركة.

تذيين ا سي  فؤاد ا تيني كمسير)
وحي   لشركة.

من) و13) (7 (،6 (،1 املواد) تذ ول 
ا وا ون األسا�سي  لشركة.

بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
با رباط) ا تجارية  باملحكمة  ا ضبط 
تحت رقم)105211)بتاريخ فاتح وو يو)

.2020
5 P

MAYANE AUTO
ش.م.م بشريك وحي 

تأسيس شركة
عرفي) أو  توثيوي  عو   بموت�سى 
فبراور) (22 بتاريخ) ا رباط  في  مسجل 
عات) شركة  تأسيس  تم  ق   (2022
وحي ) بشريك  املح ود2  املسؤو ية 

عات الخصائص ا تا ية):
(: ا وا وني  لشركة) االسم 

MAYANE AUTO
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ا ه ف االجتماعي):)تاجر مستورد)
(- سيارات) تاجر  (- الجملة) بنصف 

.NEGOCIANT(املبادالت ا تجارية
رأسمال ا شركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) موسمة 
درهم  لحصة ا واح 2 موزعة) (100

على ا شكل ا تالي):
ا سي  ربيع مذيان)1000)حصة.

من) ابت اء) سنة  (99 (: امل 2)
ا تأسيس ا نهائي أي من تاريخ وضع)

ا سجل ا تجاري.
وناور) فاتح  من  (: املا ية) ا سنة 
ديسمبر من كل سنة ما ع ا) (31 إلى)
تاريخ) من  تبت ئ  األولى  ا سنة 

ا تسجيل.
 4 شارع األبطال شوة) (15 (: املور)

أك ال ا رباط.
املسير):)ا سي  ربيع مذيان الحامل)
 F731720 رقم) ا تذريف   بطاقة 

وع ك مل 2 غير مح د2.
ا تويي  با سجل ا تجاري):)بتاريخ)
 1821 رقم) تحت  (2022 مارس) (14

ورقم سجل تجاري)158631.
6 P

 DI NATURALEZZA
MOROCCO

ش.م.م بشريك وحي 
تأسيس شركة

عرفي) أو  توثيوي  عو   بموت�سى 
ماي) (13 بتاريخ) ا رباط  في  مسجل 
عات) شركة  تأسيس  تم  ق   (2022
وحي ) بشريك  املح ود2  املسؤو ية 

عات الخصائص ا تا ية):
 DI (: ا وا وني  لشركة) االسم 

NATURALEZZA MOROCCO
تاجر) (: االجتماعي) ا ه ف 
بالجملة  لمذ ات) أو  با توسيط 

ا طبية والجراحية.
وا صحية) ا تجميل  مواد  بيع 

الجس وة با توسيط.
)االستيراد.

رأسمال ا شركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) موسمة 
درهم  لحصة ا واح 2 موزعة) (100

على ا شكل ا تالي):

 1000 ا سواط) فتيحة  ا سي 2 
حصة.

من) ابت اء) سنة  (99 (: امل 2)
ا تأسيس ا نهائي أي من تاريخ وضع)

ا سجل ا تجاري.
وناور) فاتح  من  (: املا ية) ا سنة 
ديسمبر من كل سنة ما ع ا) (31 إلى)
تاريخ) من  تبت ئ  األولى  ا سنة 

ا تسجيل.
املور):)رقم)249)تجزئة عين الحيا2)

1)ا صخيرات.
:)ا سي 2 فتحية ا سواط) املسير2)
رقم) ا تذريف  الحاملة  بطاقة 

K263813)وع ك مل 2 غير مح د2.
(: ا تجاري) با سجل  ا تويي  
بتاريخ االبت ائية  تمار2   باملحكمة 

2)وو يو)2022)تحت رقم إو اع)8249 
ورقم سجل تجاري)136457.

7 P

 SOCIETE AUTO GARAGE
DE L’EST
SARL AU

رأسما ها : 100.000 درهما
سجل تجاري 64439 ا ونيطر2

تأسيس شركة مح ود2 املسؤو ية
عات ا شريك ا وحي 

تمت) (2022 فبراور) (7 بتاريخ)
األسا�سي  شركة) ا نظام  صياغة 
 AUTO GARAGE DE L’EST SARL
AU،)شركة مح ود2 املسؤو ية عات)
ا شريك ا وحي ،)رأسما ها)100.000 
دوار) االجتماعي  مورها  درهما،)

ا نخاخسة ا ونيطر2.
املوضوع):)صيا ة وإصالح املركبات)

عات املحركات.
ا شريك ا وحي ):

مغربية) ب يذة  حموش  ا سي 2 
فبراور) (5 بتاريخ) مزداد2  الجنسية،)
ب وار) مويمة  تاز2،) بم ونة  (1997
حاملة رقم) ملريس بني فراسين تاز2،)

CNI Z602504،)ب)1000)حصة.
ا شركة  لسي 2) تسيير  فوض 
الجنسية،) مغربية  ب يذة  حموش 
حاملة رقم)CNI Z602504،)مل 2 غير)

مح د2.

با سجل) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية) املحكمة  ا تجاري   ى 
تحت) (2022 مارس) (2 با ونيطر2 ووم)

رقم)90588.
8 P

ائتما ية ا و س
10،)ز وة بكين شوة رقم)3)املحيط ا رباط

ا هاتف)/)ا فاكس):)05.37.70.62.21

HOA CONCEPT
شركة عات مسؤو ية مح ود2 

بشريك وحي  
قطاع 21 بلوك ف رقم 2 حي ا رياض 

ا رباط
بتاريخ)) عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) وضع  (16/05/2022
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
تحمل) وحي   بشريك  مح ود2 

الخصائص ا تا ية):
 HOA CONCEPT(:(ا تسمية

عات) شركة  (: ا وا و ية) ا صفة 
مسؤو ية مح ود2 بشريك وحي .

مهن س) (: االجتماعي) ا ه ف 
مذماري.

درهم) (100.000 (: ا رأسمال)
موسمة إلى)1000)سهم من)100) كل)

منهما.
امل 2):)99)سنة من تاريخ تأسيسها.
بلوك) (21 قطاع) (: املور االجتماعي)

ف رقم)2)حي ا رياض ا رباط.
سوف ت ار ا شركة من) (: اإلدار2)

قبل ا سي  عمر ا هراس.
بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ا تجارية) املحكمة  ا ضبط   ى 
تحت) (2022 وو يو) (6 با رباط بتاريخ)
 160771 ا تجاري) ا سجل  رقم 

وا رقم ا ترتيبي)4070.
9 P

BLEED HOLS
SARL AU

تأسيس شركة عات املسؤو ية 
املح ود2 عات شريك واح 

با رباط) عرفي  عو   بموت�سى 
وضع) تم  (،2022 ماي) (16 بتاريخ)
عات) األسا�سي  شركة  ا وا ون 

املسؤو ية املح ود2 عات الخصائص)
ا تا ية):

 BLEED (: االجتماعية) ا تسمية 
HOLS SARL AU

ا ه ف االجتماعي):)
االستيراد وا تص ور في ا سيارات.

ا تجار2 في ا سيارات.
5)رقم) :)حي االمل) املور االجتماعي)
املنصور) يذووب  املسير2  حي  (416

ا رباط.
امل 2 االجتماعية):)99)سنة ابت اء)

من تاريخ تأسيسها.
 100.000 (: االجتماعي) ا رأسمال 
حصة) (1000 على) موزعة  درهم 
وزعت درهم  لحصة  (100 فئة)  من 

كما ولي):
 1000 حمي ) الحمري  ا سي  

حصة.
ا سنة االجتماعية):)تب أ من فاتح)

وناور إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
حمي ) الحمري  ا سي   (: ا تسيير)

مسير  لشركة مل 2 غير مح ود2.
تم إو اع ا سجل ا تجاري بمكتب))
با رباط) ا تجارية  باملحكمة  ا ضبط 
رقم) تحت  (2022 وو يو) (3 بتاريخ)

.125226
10 P

CONTINUE CENTRE PRIVEE
تأسيس

 2021 25)ماي) بذو  عرفي بتاريخ)
وضع ا نظام األسا�سي  لشركة عات)
ا شريك) عو  املح ود2  املسؤو ية 

ا وحي  مميزاتها كا تالي):
 CONTINUE (: ا تجاري) االسم 

CENTRE PRIVEE
درهم) (100.000 (: ا رأسمال)
1000)حصة كل واح 2) موسمة إلى)

100)درهم منحت  لشريك ا وحي ):
واسر) محم   اشماعو  ا سي  
رقم) ا وطنية  الحامل  لبطاقة 

A331631  1000)حصة.
ا سنة االجتماعية):)من فاتح وناور)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
امل 2):)99)سنة ابت اء)من تويي ها)

في ا سجل ا تجاري.
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املور االجتماعي):)46)شارع الجيش)
 4 رقم) مكتب  داوود  إقامة  اامللكي،)

ا ونيطر2.
املوضوع االجتماعي):)مركز ا تكوين)

وا بيع.
ا سي  اشماعو محم ) (: ا تسيير)
واسر الحامل  لبطاقة ا وطنية رقم)

A331631)مل 2 غير مح ود2.
باملحكمة) ا شركة  تسجيل  تم 
االبت ائية با ونيطر2 بتاريخ)15)فبراور)

2022)تحت رقم)64263.
11 P

ائتما ية ا بغيل
محاسب مذتم 

عضو بجمذية ائتما يات ا شمال
«أفينور»

أشغال املحاسبة
تأسيس ا شركات
ا توكيل ا ذواري

9،)شارع فاس،)ا طابق األول،)رقم)1،)طنجة
ا هاتف وا فاكس):)05.39.93.21.67

املحمول):)0661170980
ا ذنوان اال كتروني):

fiduciairebghiel@gmail.com 

EL OUASSANI COSMETICS
R.C(n° : 127529

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2

بموت�سى سن  عرفي مؤرخ بطنجة)
تم وضع ا نظام) (،2022 ماي) (6 ووم)
مسؤو ية) عات  ا وا وني  شركة 
مح ود2،)حيث أن مميزاتها األساسية)

هي ا تا ية):
ا تسمية االجتماعية):

EL OUASSANI COSMETICS
عات) شركة  (: ا وا وني) ا شكل 

مسؤو ية مح ود2.
ا ه ف):)

في) اال تر يت  عبر  تجار2 
واملنتجات) ا تجميل،) مستحضرات 

ا تجميل وأصنافه.
االستيراد) عام،) بشكل  ا تجار2 
وا تص ور،)وا تخزين،)وا بيع،)وشراء)
ا نهائية) واملنتجات  األو ية  مواد 

لجميع ا ذناصر.
ا ذمليات) كل  شمو ية،) وأكثر 
ا صناعية،) املا ية،) ا تجارية،)
ارتبطت ا ذوارية،) وغير   ا ذوارية 
أعاله األسا�سي  با ه ف  ترتبط   أو 
تنمية) على  تساع   قابلة  كي  أو 

أنشطة ا شركة.

ز وة هر ان) (16 (: املور االجتماعي)
كرطص،)طنجة.

امل 2):)99)سنة ا طالقا من لحظة)
تأسيسها ا نهائي.

رأس املال) (: رأس املال االجتماعي)
االجتماعي ق  ح د في مبلغ)100.000 
بويمة) حصة  (100 إلى) مجزأ  درهم 
وق ) واح 2،) درهم  كل  (1.000

خصصت  فائ 2):
 50.000 ا وساني) ا سي  صهيب 

درهم.
 50.000 ا وساني) سهام  اآلنسة 

درهم.
املجموع)100.000)درهم.

:)اآلنسة سهام ا وساني،) ا تسيير)
غير) مسير2  لشركة  فتر2  عينت 

مح ود2.
أن) وجب  ا شركة  عوود  جميع 
املسير2) طرف  من  موقذة  تكون 

اآلنسة سهام ا وساني.
ا سنة االجتماعية):)من فاتح وناور)

إلى)31)ديسمبر.
إ جازه) تم  ق   ا وا وني  اإلو اع 
باملحكمة) ا ضبط  كتابة    ى 
ماي) (25 بتاريخ) بطنجة،) ا تجارية 
ا شركة) (،254041 تحت رقم) (2022
ا تجاري  طنجة) با سجل  سجلت 

تحت ا رقم ا تحليلي)127529.
مستخرج مطابق  ألصل

ا بغيل محم  كمال

12 P

ائتما ية تكنيك أسيسطانس ش.ع.م.م
111،)شارع ولي ا ذه ،)طنجة

شركة ك أش فاميلي كروب
ش.ع.م.م

 SOCIETE KH FAMILY GROUP
SARL

تأسيس ا شركة
بموجب عو  عرفي بطنجة،)بتاريخ)
ا وا ون) وضع  تم  (،2022 ماي) (17
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

مح ود2 والخصائص ا تا ية):
ا تسمية):)ك أش فاميلي كروب.

مسؤو ية) عات  شركة  (: ا شكل)
مح ود2.

ا ذوارية) ا تنمية  (: ا ه ف)
توسيم) عمليات  أشكا ها،) بجميع 
املباني  الستذمال) األرا�سي أو إنشاء)
اإلداري) أو  املنهي  ا تجاري،) ا سكني،)
االستذمال) أو  ا تأجير  ا بيع،) به ف 
واملنشآت) األبنية  كراء) ا شخ�سي،)

ا تجارية وا ذوارية.
شارع) طنجة،) (: االجتماعي) املور 
ا طابق) (،3 منذم) إقامة  أ زران،) بير 

ا سفلي،)رقم)3.
امل 2):)99)سنة.

ا رأسمال) ح د  (: ا رأسمال)
درهم،) (100.000 في) االجتماعي 
1000)حصة اجتماعية) موسمة على)
من فئة)100)درهم  لحصة ا واح 2،)
عن ) برمتها  وتس و ها  تحريرها  تم 

االكتتاب.
ا شركاء):

حصة) (200 ا سي  محم  خيمي)
اجتماعية.

حصة) (200 ا سي 2 فري 2 اربعي)
اجتماعية.

حصة) (100 ا سي 2 اسية خيمي)
اجتماعية.

حصة) (100 ا سي 2 سار2 خيمي)
اجتماعية.

ا سي  ا نذمان خيمي)100)حصة)
اجتماعية.

حصة) (100 ا سي 2  بابة خيمي)
اجتماعية.

حصة) (100 خيمي) جابر  ا سي  
اجتماعية.

حصة) (100 نهيلة خيمي) ا سي 2 
اجتماعية.

ا سي 2) ا شركة  ت ور  (: اإلدار2)
سار2 خيمي وع ك مل 2 غير مح ود2.

في) تبت ئ  (: االجتماعية) ا سنة 
ديسمبر من) (31 فاتح وناور وتنتهي في)
كل سنة ع ا ا سنة األولى تبت ئ عن )

ا تأسيس.
تم اإلو اع ا وا وني بكتابة ضبط)
بتاريخ بطنجة  ا تجارية   املحكمة 
(،254430 تحت رقم) (2022 وو يو) (3

سجل تجاري ع د)127869.
موتطف وبيان  لنشر

ائتما ية تكنيك أسيسطانس

13 P

ائتما ية تكنيك أسيسطانس ش.ع.م.م
111،)شارع ولي ا ذه ،)طنجة

شركة بنكيران منير كونسلتينغ
ش.ع.م.م عات ا شريك ا وحي 

 SOCIETE BENKIRANE MOUNIR
CONSULTING SARL A AU

تأسيس ا شركة
بطنجة،) عرفي  عو   بموجب 
وضع) تم  (،2022 ماي) (19 بتاريخ)
عات) األسا�سي  شركة  ا وا ون 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي  والخصائص ا تا ية):
منير) بنكيران  (: ا تسمية)

كونسلتينغ.
مسؤو ية) عات  شركة  (: ا شكل)

مح ود2 عات ا شريك ا وحي .
االستشار2،) خ مة  (: ا ه ف)
ا تسويق،) اإلدار2،) ا تسيير،)
الخ مات) وإس اء) االستغالل،)
ا فن قية) واملؤسسات   لشركات 

وا سياحية.
(،20 طنجة،) (: االجتماعي) املور 
شارع ا وا�سي عياض،)ا طابق األول،)

شوة رقم)2.
امل 2):)99)سنة.

ا رأسمال) ح د  (: ا رأسمال)
االجتماعي في)40.000)درهم،)موسمة)
من) اجتماعية  حصة  (400 على)
ا واح 2،) درهم  لحصة  (100 فئة)
عن ) برمتها  وتس و ها  تحريرها  تم 
االكتتاب من طرف ا شريك ا وحي )

ا سي  منير بن كيران.
بن) منير  ا سي   يذتبر  (: اإلدار2)
ا وحي   لشركة وع ك) املسير  كيران 

مل 2 غير مح ود2.
في) تبت ئ  (: االجتماعية) ا سنة 
ديسمبر من) (31 فاتح وناور وتنتهي في)
كل سنة ع ا ا سنة األولى تبت ئ عن )

ا تأسيس.
تم اإلو اع ا وا وني بكتابة ضبط)
بتاريخ بطنجة  ا تجارية   املحكمة 
(،254208 تحت رقم) (2022 ماي) (30

سجل تجاري رقم)127669.
موتطف وبيان  لنشر

ائتما ية تكنيك أسيسطانس

14 P
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PUB GROW UP
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : 15 AVENUE
ALABTAL(N°4 AGDAL(RABAT

في مؤرخ  عرفي  عو    بموت�سى 
شركة) تأسست  ق   (2022 ماي) (19

وا تي تحمل الخصائص ا تا ية):
PUB GROW UP(:(ا تسمية

عات) شركة  (: ا وا و ية) ا صفة 
مسؤو ية مح ود2.

ا ه ف االجتماعي : 
تنشيط وتنظيم األح اث.

ا تسويق ا رقمي.
إنشاء ا رسوم ا بيا ية.

إ تاج ا في وو.
ا ذالمة ا تجارية.

 100.000  : ا شركة  رأسمال 
درهم.

من) ابت اء) سنة  (99 (: امل 2)
ا تأسيس ا نهائي.

من فاتح وناور إلى) (: ا سنة املا ية)
31)ديسمبر من كل سنة ما ع ا ا سنة)

األولى تبت ئ من تاريخ ا تسجيل.
املور االجتماعي):)15)شارع األبطال)

ا شوة رقم)4)أك ال ا رباط.
ا تسيير) مهمة  أ يطت  (: ا تسيير)
إلى ا سي  هشام أجاعوي  فتر2 غير)

مح ود2.
اإلو اع) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 
ا تجاري   ى) با سجل  ا وا وني 

املحكمة ا تجارية با رباط.
رقم ا سجل ا تجاري):)160741.

15 P

SOCIETE COLABORAL
Société à Responsabilité Limitée

à associé unique
Au(Capital(de 10.000 Dhs

Siège(Social : 15 AV(AL(ABTAL
APP 4 AGDAL(ARABAT

ا ذام) الجمع  محضر  بموت�سى 
تم) (2022 ماي) (27 االستثنائي بتاريخ)
املسبق  لشركة) الحل  على  االتفاق 

وتصفيتها.

اوت) سذي   ا سي   تذيين  تم 
ا وطنية) الحامل  لبطاقة  املساع  
عو جنسية مغربية) (AB334483 رقم)

مصفي  لشركة.
15)شارع) (: مور ا تصفية ح د ب)
االبطال ا شوة رقم)4)أك ال ا رباط.
با سجل) املحضر  وضع  تم 
وو يو) فاتح  بتاريخ  با رباط  ا تجاري 

2022)تحت رقم)125157.
ا سجل ا تجاري رقم)125157.

16 P

SOCIETE ARNOMO
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
 AU(CAPITAL(SOCIAL(DE 90.000

DIRHAMS
 SIEGE(SOCIAL : 46 AV(OQBA
 1 ER(ETAGE(APPT 2 AGDAL

RABAT
ا ذام) الجمع  محضر  بموت�سى 
االستثنائي بتاريخ)22)أبريل)2022)تم)

االتفاق على ما ولي):
شارع) (46 ا شركة من) تغيير مور 
عوبة شوة رقم)1)عمار2 رقم)2)أك ال)
شوة) األبطال  شارع  (15 إلى) ا رباط 

رقم)4)أك ال ا رباط.
ا وا ون) من  (4 ا فصل) تذ ول 

األسا�سي  لشركة.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) فاتح  بتاريخ  با رباط  ا تجارية 

2022)تحت رقم)125161.
رقم ا سجل ا تجاري)142311.

17 P

شمس الحسابات ائتما ية املحاسبة
شوة)3)عمار2)2)(شركة ا تبغ))طريق ا ونيطر2،)

سال
شركة عات مسؤو ية مح ود2

ORTHO REALISATION
SARL AU

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عو    بموت�سى 
4)فبراور)2022)بمكناس،)تم تأسيس)
شركة عات املسؤو ية املح ود2 وا تي)

تحمل الخصائص ا تا ية):
 ORTHO (: ا تسمية)

.REALISATION
عات) شركة  (: ا وا و ية) ا صفة 
ا شريك) عات  املح ود2  املسؤو ية 

ا وحي .
ا ه ف االجتماعي):

بيع وتركيب أجهز2 توويم ا ذظام)؛
توويم) ألجهز2  با توسيط  ا بيع 

ا ذظام.
درهم) (80.000 (: رأسمال ا شركة)
 800 100)حصة من فئة) مجزئة إلى)

درهم.
من) ابت اء) سنة  (99 (: امل 2)

ا تأسيس ا نهائي.
من فاتح وناور إلى) (: ا سنة املا ية)
31)ديسمبر من كل سنة ما ع ا ا سنة)

األولى تبت ئ من تاريخ ا تسجيل.
ا رقم) مكناس،) (: املور االجتماعي)

122)قطاع)9)برج موالي عمر.
ا سي ) ا شركة  يسير  (: ا تسيير)

عادل بوجضاض مل 2 غير مح د2.
اإلو اع) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 
ا تجاري   ى) با سجل  ا وا وني 

املحكمة ا تجارية بمكناس.
(: ا تجاري) با سجل  ا تويي   رقم 

.56153
18 P

JBEL SPARTEL
SARL AU

إعالن عن تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عو    بموت�سى 
2)وو يو)2022)تم وضع قا ون أسا�سي)
 JBEL SPARTEL SARL AU  شركة)
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)
شريك وحي  وا تي تحمل الخصائص)

ا تا ية):
 JBEL SPARTEL SARL (: ا تسمية)

.AU
ا ه ف االجتماعي):

صناعة ا صي  ا بحري.
 LES) املضربة) استغالل 

MADRAGUES))؛
اقتناء،)استغالل،)تجهيز،)استئجار)
وإوجار ا سفن وكذ ك تسييرها بجميع)

ا وسائل.
رأس املال):)ح د في مبلغ)100.000 

درهم.
ا ذرائش،)شارع) (: املور االجتماعي)
(،82 صالح ا  ون األووبي،)شوة رقم)

ا طابق ا ثاني.
من) مح ود2  غير  مل 2  مسير2 
ا رحمان،) اربذين عب   ا سي   طرف 
ا وطنية) ا تذريف  الحامل  بطاقة 

.K1588(رقم
تم اإلو اع ا وا وني بكتابة ا ضبط)
باملحكمة االبت ائية با ذرائش بتاريخ)
ا سجل) رقم  تحت  (2022 وو يو) (3

ا تجاري)6877.
املسير

19 P

NEW CHANCE CANADA
 SARL

شركة عات مسؤو ية مح ود2
عات رأسمال : 50.000 درهم

مورها االجتماعي : شارع محم  
الخامس، منصور 1 إقامة سذ ان، 

ا طابق 3 رقم 17، تمار2
ا سجل ا تجاري رقم : 136375

تأسيس شركة
بموت�سى عو  عرفي مؤرخ بتمار2)
بتاريخ)10)ماي)2022)واملسجل بتاريخ)
15)ماي)2022)تم تأسيس شركة تحت)
 NEW CHANCE CANADA اسم)
SARL)شركة عات مسؤو ية مح ود2)

حسب ا تفاصيل ا تا ية):
محم ) شارع  (: االجتماعي) املور 
إقامة سذ ان،) (1 منصور) الخامس،)

ا طابق)3)رقم)17،)تمار2.
امل 2 : 99 سنة ابت اء من تاريخ 

وضع ا سجل ا تجاري.
ا ه ف االجتماعي :
مكتب الخ مات ؛

ا واردات وا صادرات.
رأس املال : رأسمال 50.000 درهم 
ا واح   ثمن  سهم   500 إلى  موسما 

100 درهم.
سفيان  أحم   ا سي    : ا تسيير 
مخطوط، الحامل  لبطاقة ا وطنية 
برقم  وا واطن   A796757 ع د 

تجزئة االزدهار رقم 73، ا صخيرات.
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ا تجاري  با سجل  ا تويي  
باملحكمة  املسجل   136375 رقم 

االبت ائية بتمار2.
20 P

MESH SOLUTIONS
تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفي  عو    بموت�سى 
ق  تم تأسيس شركة) (2022 ماي) (9
بشريك) املح ود2  املسؤو ية  عات 

واح  وا تي تحمل الخصائص ا تا ية):
.MESH SOLUTIONS(:(ا تسمية
االستشارات) (: االجتماعي) ا ه ف 
(املساع 2 واإلشراف ا فني)) اإلدارية)

تجار2،)تص ور واستيراد.
رأسمال ا شركة):)100.000)درهم.

من) ابت اء) سنة  (99 (: امل 2)
ا تأسيس ا نهائي.

(،4 تمار2 شوة) (: االجتماعي) املور 
ا طابق)1،)إقامة قادر،)مرس الخير.

ا تسيير):)أمين ا رحوي.
اإلو اع ا وا وني):)2)وو يو)2022.

ا تجاري) با سجل  ا تويي   رقم 
باملحكمة االبت ائية بتمار2)136459.
21 P

SMART BEAUTY AND SPA
SARL AU

في) مؤرخ  عرفي  عو    بموت�سى 
ق  تم وضع) بتمار2،) (2022 ماي) (25
تحمل) األسا�سي  شركة  ا وا ون 

الخصائص ا تا ية):
 SMART BEAUTY (: ا تسمية)

.AND SPA SARL AU
عات) شركة  (: ا وا و ية) ا صفة 
شريك) عات  املح ود2  املسؤو ية 

وحي .
ا ه ف االجتماعي):

ا شذر  لرجال) تصفيف  صا ون 
وا نساء)؛

تجميل،) (عالج  تجميل) أخصائية 
حمام وت  يك  لرجال وا نساء))؛
منتجع صحي ومركز تجميل)؛

تصميم وتنظيم واملشاركة في جميع)
واملناسبات) واالجتماعات  ا ن وات 

واملؤتمرات)؛
تو وم الخ مات.

رأس املال):)70.000)درهم موسمة)
درهم) (100 حصة من فئة) (700 إلى)
 لحصة ا واح 2 وموزعة على ا شكل)

ا تالي):
ا سي 2 إ هام ا سذي ي)700)حصة.
من) ابت اء) سنة  (99 (: امل 2)

ا تأسيس ا نهائي.
من فاتح وناور إلى) (: ا سنة املا ية)
31)ديسمبر من كل سنة ما ع ا ا سنة)

األولى تبت ئ من تاريخ ا تسجيل.
ا ذلويين،) حي  (: االجتماعي) املور 

ملك هللا رقم)14)شوة)1،)تمار2.
املسير2):)ا سي 2 إ هام ا سذي ي.

(: ا تجاري) با سجل  ا تويي   رقم 
.136475

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 8262 رقم) تحت  بتمار2  االبت ائية 

بتاريخ)3)وو يو)2022.
22 P

PROCELLI COSTRUZIONI
فرع

املور االجتماعي : شارع فال و   عمير 
بيل ونغ 32، ز وة بهت، أك ال، 

ا رباط
ا ذادي) غير  ا ذام  الجمع  باسم 
تم) (2022 ماي) (11 بتاريخ) املنذو  

تورير ما ولي):))
تحويل املور االجتماعي إلى ا ذنوان)

ا تالي):
ملتوى ز وة ا واهر2 وز وة غا  ي،)

إقامة املنزه،)شوة رقم)20،)ا رباط.
تم اإلو اع ا وا وني بكتابة ضبط)
املحكمة ا تجارية با رباط بتاريخ فاتح)

وو يو)2022)تحت رقم)125107.
 لخالصة وا بيان

23 P

 STE GLOBAL SERVICES
SALE
SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : HAY(SALAM

BLOC 11 EXT(N°336 SALE
RC(N° 7885 SALE

ا ذام) الجمع  محضر  أعواب  في 
االستثنائي  شركة)«جلوبال سيرفيس)
املسؤو ية) مح ود2  شركة  سال»)
بتاريخ)15)مارس)2022)با رباط،)فو )

تورر ما ولي):

1)-)بيع الحصص):)

بتاريخ) باع  علي،) ا هاللي  ا سي  

سهم وملكها) (500 (،2022 مارس) (15

سال») سيرفيس  «جلوبال  شركة) في 

من) وونس  إرحوني  ا سي    صالح 

بتاريخ) و    املغربية،)  الجنسية 

9)وناور)2001)حامل  لبطاقة ا وطنية)

BL159684)؛

باع بتاريخ) ا سي  حوجة حسن،)

سهم وملكها) (500 (،2022 مارس) (15

سال») سيرفيس  «جلوبال  شركة) في 

من) وونس  إرحوني  ا سي    صالح 

بتاريخ) و    املغربية،)  الجنسية 

9)وناور)2001)حامل  لبطاقة ا وطنية)

BL159684)؛

 1000 مجموع األسهم ا تي بيذها)

سهم أي مجموع)100.000)درهم.

علي) ا هاللي  ا سي   استوا ة  (- (2

من مهامه كمسير مشارك.

3)-)استوا ة ا سي  حوجة حسن)

من مهامه كمسير مشارك.

وونس) إرحوني  ا سي   تذيين  (- (4

سيرفيس) «جلوبال  مسير  شركة)

سال»)مل 2 غير مح ود2.

5)-)تذ ول املواد)1،)6،)7)و11)من)

ا نظام األسا�سي.

من شركة) ا وا وني  ا تحول  (- (6

SARL)إلى)SARL)مع مساهم واح .

املحكمة) في  تم  ا وا وني  اإلو اع 

االبت ائية بسال بتاريخ)30)ماي)2022 

تحت رقم)38963.

24 P

STE MARAS HOLDING
SARL

تأسيس شركة
بموت�سى عو  عرفي مؤرخ في تمار2)

بتاريخ)20)وناور)2022)ق  تم تأسيس)

شركة عات املسؤو ية املح ود2.

ا ه ف االجتماعي):)تهيئة املساحات)

الخضراء،)مواول في ا بناء،)ا تجار2.
رأسمال ا شركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) موسمة 

100)درهم  لحصة ا واح 2.

من) ابت اء) سنة  (99 (: امل 2)
ا تأسيس ا نهائي أي من تاريخ وضع)

ا سجل ا تجاري.
ا سي  محم  عيسات)500)حصة)؛
ا سي  بوعز2 ا ذ الني)500)حصة.

ا ذربي،) سي ي  تجزئة  (: املور)
ا طابق) (33 ا شوة) (2535 عمار2)

ا ثا ث،)عين عود2.
ا سي  محم  عيسات) (: ا تسيير)

وا سي  بوعز2 ا ذ الني.
(: ا تجاري) با سجل  ا تويي   رقم 

.135391
25 P

 VITONEGOCE 
ش م م 

ا رأسمال األجتماعي : 100.000 درهم
املور االجتماعي: 4، ز وة واد زيز 

ا طابق ا ثا ث شوة رقم 7، أك ال 
ا رباط

بتاريخ) املؤرخ  ا ورار  بموت�سى  ( 
شركة)))) قرر شركاء) (2022 مارس) (24

VITONEGOCE)ش م م ما ولي):))
 VITONEGOCE(1)-)تصفية شركة
ا وا و ية)) اتباعا  لمسطر2  ش.م.م 
(: ا سي ) ا ذمل وتسمية  بها  الجاري 
عثمان ا طوبي كمصفي  لشركة وتم)
ز وة) (،4 (: ب) ا تصفية  مور  تح و  
(،7 واد زيز ا طابق ا ثا ث شوة رقم)

أك ال ا رباط.))
ا وا وني   ى) االو اع  تم  (- (2
املحكمة ا تجارية با رباط بتاريخ فاتح)

وو يو)2022))تحت رقم)125138.
26 P

 PHARMACIE DU HAUT
SOUISSI
SARL.AU

ش.م.م بشريك وحي 
تأسيس شركة

املؤرخ) ( ا ذرفي) ا ذو   بموت�سى 
2022)ق  تم تحويل) فبراور) (2 بتاريخ)
ا شكل ا وا وني من شخص طبيعي)
إلى شركة عات املسؤو ية املح ود2)
بشريك وحي  ا تي تحمل الخصائص)

ا تا ية):))
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 PHARMACIE DU’’(:1)-)ا تسمية
HAUT SOUISSI‘’ SARL.AU

شركة) (: ا وا و ية) ا صفة  (- (2
مح ود2 املسؤو ية بشريك وحي 

3)-)ا ه ف االجتماعى):))صي  ية.)
 855.300 ا شركة:) رأسمال  (- (4

درهم.
من) ابت اء) سنة  (99 (: امل 2) (- (5

ا تأسيس ا نهائي.
فاتح) من  (: املا ية) ا سنة  (- (6
سنة) كل  من  ديسمبر  (31 الى) وناور 
ماع ا ا سنة االولى تبت ئ من تاريخ)

ا تسجيل.
7)-)املور االجتماعى):)محل)1)مكرر،)

تجزئة  ذمار2 ا سوي�سي ا رباط.
فاطمة) ( ا سي 2) (: ا تسيير) (- (8

ا زهراء)ا ذراقي.
)االو اع ا وا وني با سجل) ق  تم)
ا تجارية) املحكمة  ا تجاري   ى 
 2022 وو يو) فاتح  بتاريخ  با رباط 

تحت رقم)160649.
27 P

LAOUI BETON
SARL.AU

ش.م.م بشريك وحي 
تأسيس شركة

املؤرخ) ( ا ذرفي) ا ذو   بموت�سى 
2022)ق  تم تأسيس) 11)ماي) بتاريخ)
املح ود2) املسؤو ية  عات  ا شركة 
بشريك وحي  وا تى تحمل الخصائص)

ا تا ية):
 LAOUI BETON ا تسمية:) (- (1

.SARL.AU
شركة) (: ا وا و ية) ا صفة  (- (2

مح ود2 املسؤو ية بشريك وحي .
أعمال) (: االجتماعي) ا ه ف  (- (3

ا بناء،)األعمال املتنوعة.
 100.000 (: رأسمال ا شركة) (- (4

درهم.
من) ابت اء) سنة  (99 (: امل 2) (- (5

ا تأسيس ا نهائي.
فاتح) من  (: املا ية) ا سنة  (- (6
سنة) كل  من  ديسمبر  (31 إلى) وناور 
ماع ا ا سنة األولى تبت ئ من تاريخ)

ا تسجيل.

شارع) (45 (: االجتماعي) املور  (- (7
فرنسا،)شوة رقم)8)أك ال ا رباط.

8)-)ا تسيير:)ا سي ))حكيم ا لوي.
)اإلو اع ا وا وني با سجل) ق  تم)
ا تجارية) املحكمة  ا تجاري   ى 
تحت) (2022 ماي) (27 با رباط بتاريخ)

رقم)160585.
28 P

STE AFAY
شركة عات مسؤو ية مح ود2 

بشريك واح 
رأسما ها : 10.000 درهم

 مورها االجتماعي : إقامة ا ذه  
رقم 1 ز وة الخروب، ا وطاع 16 
شارع ا نخيل، حي ا رياض، ا رباط

رقم ا سجل ا تجاري : 91479
توسيع نشاط ا شركة

بموت�سى ا ذو  ا ذرفي االستثنائي)
قرر) (2022 ماي) (17 بتاريخ) املنذو  
ا شريك ا وحي  في شركة)AFAY)عات)
وحي ) بشريك  املح ود2  املسؤو ية 

توسيع نشاط ا شركة إلى):
األرا�سي) واستغالل  وبيع  شراء)

ا زراعية)؛
أعمال ا ري في املجاالت ا زراعية)؛

ا زراعية) املنتجات  تسويق 
وا غذائية داخل وخارج ا  و ة.

وق  تم اإلو اع ا وا وني باملحكمة)
 ا تجارية با رباط بتاريخ)3)وو يو)2022 

تحت ا رقم)125228.
عن ا نسخة وا نص

19 P

PRINT INNO
 SARL

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ق ) (2022 أبريل) (8 بتاريخ) ا رباط 
املسؤو ية) عات  شركة  تأسيس  تم 

املح ود2):
.PRINT INNO SARL(:(ا تسمية

ا ه ف االجتماعي):)
مطبذة)؛

ا تجار2 في ا لوازم املكتبية)؛
تنظيم الحفالت.

رأسمال ا شركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) موسمة 

100)درهم  لحصة ا واح 2.
ماج  امل  ب)400)حصة)؛
إومان خاتم)400)حصة)؛
زي  ا زروالي)200)حصة.

من  ابت اء  سنة   99  : امل 2 
ا تأسيس ا نهائي أي من تاريخ وضع 

ا سجل ا تجاري.
ا سنة املا ية : من فاتح وناور إلى 
31 ديسمبر من كل سنة ما ع ا ا سنة 

األولى تبت ئ من تاريخ ا تسجيل.
2 تجزئة  جاح  : محل رقم  املور 
محيط   7 رقم  ا ذمار2   ،1 رقم 

ا ذياو 2، سال.
املسير : اومان خاتم.

 : ا تجاري  با سجل  ا تويي   رقم 
.36043

30 P

ADELINE
SARL AU

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 بشريك واح  

ا واح )) ا شريك  قرار  بموجب 
تورر تأسيس) (2022 ماي) (10 ( بتاريخ)
بشريك) املسؤو ية  مح ود2  شركة 
تتكون) فإنها  وتبذا  ذ ك  واح .)
وتتميز)) الحكاك  حي ر  ا سي   من 

بالخصائص ا تا ية):
 ADELINE (: ا شركة) تسمية 

   .SARL AU
نشاط ا شركة):

ا تصميم والخياطة)؛
األثاث) مختلف  ( وتوزيع) بيع 

واإلكسسوارات املتذلوة با  وكور.
ا سفلي) ا طابق  (: ا شركة)  مور 

رقم)1)حي ا نهضة)1)مكرر ا رباط.
من تاريخ) سنة ابت اء) (99 (: امل 2)

إح اثها ا فذلي.
رأس املال):)ح د في)))100.000))درهما)
 100 1000)حصة بويمة) موسم على)

درهم  لواح 2.
ا سي  حي ر) (: وا توقيع) ا تسيير 

الحكاك.

تم اإلو اع ا وا وني   ى املحكمة)
 ا تجارية با رباط بتاريخ)30)ماي)2022  

تحت رقم)160611.  
وهذا بمثابة موتطف و بيان

31 P

 BZIOUI BIO FARM
2BF SARL

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 

ا واح )) ا شريك  قرار  بموجب 
بتاريخ))20)وناور)2022)تورر تأسيس)
وتبذا) املسؤو ية.) مح ود2  شركة 
عمر) ا سي   من  تتكون  فإنها   ذ ك 
اوت) ع  ان  وا سي   بودان  اوت 
من) ممثل  بودان  اوت  وأكرم  بودان 
طرف ا سي  عمر اوت بودان))وتتميز))

بالخصائص ا تا ية):
 BZIOUI BIO (: ا شركة) تسمية 

.2BF(باختصار((FARM  SARL
نشاط ا شركة):

مواول في ا هن سة ا زراعية)؛
بيع وتسويق املنتجات ا فالحية.

48)شارع فال اوالد) (: مور ا شركة)
عمير رقم)1)اك ال ا رباط.

من تاريخ) سنة ابت اء) (99 (: امل 2)
إح اثها ا فذلي.

رأس املال):)ح د في)100.000))درهما)
موسم على)1000)حصة بويمة)100  

درهم  لواح 2.)
ا تسيير وا توقيع):)ا سي  عمر اوت)

بودان.
تم اإلو اع ا وا وني   ى املحكمة)
 ا تجارية با رباط بتاريخ)30)ماي)2022  

تحت رقم)160615.  
وهذا بمثابة موتطف و بيان

32 P

GETYOURKEY
 SARL

 تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 

تورر) ا شركاء) قرار  بموجب 
مسؤو ية) عات  شركة  تأسيس 
مح ود2.)وتبذا  ذ ك فإنها تتكون من)
ا سي  وونس ا ذلوي وا سي  ووسف)

ا ذلوي.   
وتأجير) تسيير  (: ا شركة) نشاط 

ا ذوارات.
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ا شوة) (30 إقامة) (: ا شركة) مور 
ا وكيلي) احم   موالي  ز وة  (8 رقم)

حسان ا رباط.

 GETYOUKEY (: ا شركة) تسمية 

.SARL

من تاريخ) سنة ابت اء) (99 (: امل 2)

إح اثها ا فذلي.

رأس املال:)ح د في)10.000)درهما)

 100 حصة بويمة) (100 موسم على)

درهم  لواح 2.)

وونس) ا سي   (: وا توقيع) ا تسيير 

ا ذلوي.

تم اإلو اع ا وا وني   ى املحكمة)

 ا تجارية با رباط بتاريخ)6)وو يو)2022 

تحت رقم)160793.   
وهذا بمثابة موتطف و بيان

33 P

CPC HOME
SARL

ا شركة عات املسؤو ية املح ود2

حرر) ا ذي  عرفي  عو   بموت�سى 

 با رباط واملؤرخ بتاريخ)13)ماي)2022 

عات) أسا�سي  لشركة  قا ون  وضع 

تحمل) ا تي  املح ود2  املسؤو ية 

الخصائص ا تا ية):

ا تسمية):)سيبي�سي هوم ش.ع.م.م.

 82 بلوك ج رقم) (: املور ا رئي�سي)

حي) الحومر،) دوور  ا ثا ث،) ا طابق 

يذووب املنصور،)ا رباط.

امل 2):)99)عام.

ا نشاط):

استغالل وتشغيل بيوت ا ضيافة)

أو ا رياض)؛

ا ذمليات) كافة  وتنفيذ  إ جاز 

ا فنادق) بناء) سيما  وال  ا ذوارية 

واملساكن)؛

وا تشغيل) وا تشيي   ا تصميم 

واإلدار2،)باألصا ة عن  فسها أو  يابة)

عن ا غير،)لجميع املنشأت ا فن قية)

واملطاعم) ا ضيافة  ودور  وا رياض 

وكذ ك جميع املجمذات ا سياحية.

ا رأسمال):)100.000)درهم.

كريستوف) ا سي   (: ا تسيير)

مارسيل اوف فيا تون وا سي  فيليب)

واملسؤوالن) املوقذان  موميجا  شارل 

عن ا شركة إلى أجل غير مح د.

تم اإلو اع ا وا وني   ى املحكمة)

 4078 رقم) تحت  با رباط  ا تجارية 
ا سجل) رقم  (2022 وو يو) (6 بتاريخ)

ا تجاري)160781.

34 P

ABKHAR TRAV
SARL AU

شركة عات املسؤو ية املح ود2 

بشريك وحي 

مورها االجتماعي : شوة 12 ا طابق 

ا ثاني عمار2 9 إقامة زينب ز وة 

ا بروج حسان ا رباط

تحويل املور االجتماعي  لشركة
بموت�سى الجمع ا ذام غير ا ذادي)

 ABKHAR TRAV SARL»  شركة)

 25 بتاريخ  املؤرخ  م.و  ش.م.م   «AU

مارس 2022 قرر ا شريك ما ولي :

االجتماعي  لشركة  املور  تحويل 

من ا ذنوان الحالي «عمار2 25 ز وة 

ا ثاني  ا طابق   4 شوة  الحسيمة 

ا تالي  ا ذنوان  إلى  ا رباط»  حسان 

 9 عمار2  ا ثاني  ا طابق   12 «شوة 

حسان  ا بروج  ز وة  زينب  إقامة 

ا رباط».

تذ ول ا فصل 4.

بكتابة  ا وا وني  اإلو اع  تم  وق  

ا تجارية  املحكمة  ا ضبط   ى 

با رباط بتاريخ 3 وو يو 2022 تحت 
رقم 125215.

35 P

BABY FIVE
SARL AU

 Siège(social : Rez-de-chaussée

 Secteur 1 N°589 Lot(Riyad

Ouled Mtaa Temara

ا وحي ) ا شريك  قرار  إثر  على 

ماي) (17 بتاريخ) فاوف  بيبي   شركة 

2022)تورر ما ولي):

من) ا شركة  رأسمال  في  ا زياد2 

 1.800.000 إلى) درهم  (100.000

من) حصة  (17.000 بإضافة) درهم 

ستتم هذه) درهم  لحصة.) (100 فئة)
الجاري) الحساب  خالل  من  ا زياد2 

أبريل) (30 بتاريخ) واملغلق  املرتبط 

2022) يصبح ا توسيم الج و  على)

ا شكل ا تالي):

 18.000 كريمة) بلهري  ا سي 2 

حصة.

تحيين ا وا ون األسا�سي  لشركة.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) فاتح  بتاريخ  بتمار2  االبت ائية 

2022)تحت ع د)8226.

36 P

MTRADE
SARL

 Siège(social : Hay(Ryad

 141, Avenue(des(Palmiers,

 Lotissement(des(cadres, Secteur

25, Rabat

ا ذام) الجمع  قرار  إثر  على 

االستثنائي  شركاء)شركة متراد بتاريخ)

26)أبريل)2022)تورر ما ولي):
رفع رأسمال ا شركة من)700.000 

درهم بإضافة) (3.000.000 درهم إلى)

 100 23.000)حصة ج و 2 من فئة)

ا زياد2) هذه  ستتم  درهم  لحصة.)

املرتبط) الجاري  من خالل الحساب 

 2022 مارس) (31 بتاريخ) واملغلق 

الج و   لشركة) ا توسيم   يصبح 

كا تالي):

الجواد) عب   بنذرفة  ا سي  

إلى) (1 من) مرقمة  حصة  (15.000

.15000

 15.000 ا ركيطة) أ يس  ا سي  

حصة مرقمة من)15001)إلى)30.000.

تحيين ا وا ون األسا�سي  لشركة.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (30 بتاريخ) با رباط  ا تجارية 

2022)تحت ع د)125076.

37 P

 CABINET D’ORTHOPTIE
YOUSRA HMAM

SARL AU
است راك خطإ وقع بالجري 2 

ا رسمية ع د 5720 بتاريخ 15 وو يو 
2022

1)-)عوض):)
 100.000 (: ا شركة) رأسمال 
1000)حصة من فئة) درهم موسمة)
درهم  لحصة ا واح 2  فائ 2) (100

ا سي 2 حمام يسرى.
ا تسيير):)يسرى حمام.

ا تجاري) با سجل  ا تويي   رقم 
(: بتمار2) االبت ائية  املحكمة    ى 

.136397
2)-)وورأ):

رأسمال ا شركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 ل) موسمة 
درهم  لحصة ا واح 2  فائ 2) (100

ا سي 2 همام يسرى.
ا تسيير):)يسرى همام.

ا تجاري) با سجل  ا تويي   رقم 
(: بتمار2) االبت ائية  املحكمة    ى 

.136397
3)-)ا باقي ب ون تغيير.

38 P

 PANAFRIC IMPORT
EXPORT

SA
تكوين شركة مساهمة

حرر) عرفي  عو   بموت�سى  (- (1
 1993 ديسمبر) (21 ووم) بطنجة 
املختار) األستاع  بمكتب  إو اعه  وتم 
 21 بتاريخ) بطنجة  موثق  اس هم 
ديسمبر)1993)أع  ا وا ون األسا�سي)
بالخصائص) تتميز  أسهمية   شركة 

ا تا ية):
 PANAFRIC IMPORT (: اإلسم)

.EXPORT SA
ا ه ف):)ته ف ا شركة أساسا إلى):
وتص ور،) استيراد  شراء،) بيع،)
ومواد) عامة  لتجهيزات  ا تجار2 

ا صي  ا بحري.
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ا تجارية عامة  كل املواد املحلية)

واألجنبية ا الزمة  تصنيذها.

أو) با توسيط  ا بيع  ا شراء،)

بالجملة  كل ا تجهيزات ومستلزمات)

ا بحر وكل ما ولزم  صنذها.

ا تجار2 عامة  كل املواد ا وطنية)

املواد) كل  وتحويل  املستورد2  أو 

األو ية  صنع هذه املواد.

أصل) كل  وكراء) اقتناء) تأسيس،)

ا بيع) ومحالت  مستودعات  تجاري،)

املواد) وبا توسيط  كل  بالجملة 

ا تابذة  له ف االجتماعي.

بكل) ا ويام  ا شركة  تستطيع 
املذكور) با ه ف  املتذلوة  ا ذمليات 

لحسابها أو لحساب ا غير.

وعموما جميع ا ذمليات ا تجارية،)

وغير) ا ذوارية  املا ية،) ا صناعية،)

ا ذوارية ا تي من شأنها ت عيم  مو)

ا شركة.
املور االجتماعي):)طنجة)-)19)ز وة)

موالي رشي .

من) ابت اء) سنة  (99 (: امل 2)

تأسيسها ا نهائي.
رأس املال املشترك):)ح د في مبلغ)

 3000 على) موسم  درهم  (300.000

درهم) (100 واح ) كل  قيمة  سهم 

وتس و ) باملال  كلها  اكتتابها  بتذين 

مجموع قيمتها عن  االكتتاب.

ا سنة) تب أ  (: االشتراكية) ا سنة 

املا ية  لشركة من فاتح وناور إلى غاوة)

31)ديسمبر من كل سنة.

متصرف) ا شركة  يسير  (: اإلدار2)

 5 منفرد أو مجلس إداري مكون من)

اشخاص على األكثر.

أجل) من  املائة  في  (5 (: األرباح)

على) ووزع  وا باقي  ا وا وني  االدخار 

ويمكن) اشتراكهم  حسب  ا شركاء)

بذ ) تخصص  أن  ا صافية   ألرباح 

أو) إلى رصي   ا وا و ية  االقتطاعات 

أكثر  الدخار ا طارئ.

باالكتتاب) ا تصريح  تم  (- (2

املختار) األستاع  وا تس و    ى 

 22 بتاريخ) بطنجة  موثق  اس هم 

ديسمبر)1993.

ا ذامة) الجلسة  انذو ت  (- (3
(،1993 ديسمبر) (28 ا تأسيسية ووم)
قررت) وا فحص  االطالع  وبذ  
ا تصريح) وص ق  بصحة  االعتراف 
على) وا تس و  وصادقت  باالكتتاب 
عينت) أنها  كما  األسا�سي  ا وا ون 
ست) مل 2  وحي   لشركة  مسير 
سنوات وعينت كمراقب الحسابات)
وتضح) األولى كما  املا ية  ا سنة  عن 
با تأسيس) وصرحوا  مهامهم  قبول 

ا نهائي  لشركة.
بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (- (2
ا ضبط باملحكمة االبت ائية بطنجة)

ووم)19)وناور)1994.
مستخلص من أجل اإلشهار

املتصرف املنفرد

39 P

صوريكوطكس
ش.م.م

سجل تجاري رقم 7185
هبة حصص اجتماعية

استوا ة مسير
تج و  ا وا ون األسا�سي  لشركة

ا ورار) محضر  من  وتجلى  (- (1
امل عو2) ا شركة  االستثنائي  شركاء)
املنذو ) ش.م.م») «صوريكوطكس 
أ ه بموت�سى) (2022 ماي) (16 بتاريخ)
عو  عرفي حرر وومه بطنجة تورر ما)

ولي):
هبة)250)حصة اجتماعية بويمة)
من) ا واح 2  درهم  لحصة  (100
طرف ا سي  عب  اإل ه ططري  فائ 2)

ا سي  محم  بشير ططري.
من) اإل ه  عب   ا سي   استوا ة 
مهام ا تسيير  تصبح ا شركة مسير2)
من طرف مسير وحي  ا سي  محم )

بشير ططري مل 2 غير مح ود2.
وعليه تم تج و  ا وا ون األسا�سي)

 لشركة في صيغتها الج و 2.
بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (- (2
بطنجة) ا تجارية  باملحكمة  ا ضبط 
ع د) تحت  (2022 ماي) (27 ووم)

.254155
مستخلص من أجل اإلشهار

املسير

40 P

SOCIETE JK CARS
SARL

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2

 23 بتاريخ) عرفي  عو   بموت�سى 
تأسيس عو  شركة) تم  (2022 ماي)
مح ود2 املسؤو ية عات شريك واح )

باملواصفات ا تا ية):
كار») ك  «ج  شركة) (: ا تسمية)
 SOCIETE JK CARS» ( ش.م.م)

.»SARL
ب ون  ا سيارات  كراء   : ا ه ف 
 LOCATION DE VOITURE» سائق

.»SANS CHAUFFEUR
املور ا رئي�سي : عمار2 رقم 940، 
االوداوة،  كيش  حي   ،3 رقم  ا شوة 

تمار2.
درهم   100.000  : املال  رأس 

موسمة إلى 1000 حصة.
ا سنة االجتماعية : من فاتح وناور 

إلى 31 ديسمبر.
ووم  من  ابت اء  سنة   99  : امل 2 
تأسيس ا شركة ا فذلي إال في حا ة 

ا تصفية املسبوة أو ا تم و .
ا شركة  تسير   : واإلدار2  ا تسيير 
بوشذيب  كامون  ا سي   طرف  من 

مل 2 غير مح ود2.
باملحكمة  ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو  فاتح  بتاريخ  بتمار2  االبت ائية 
2022 تحت رقم 1131 ع د ا سجل 

ا تجاري : 136433.
 لنشر وا بيان

41 P

 JORF PETROLUEM
STORAGE

شركة مساهمة
وعنوان مورها االجتماعي : تجزئة 

ا توفيق، ا طابق 5 سي ي مذروف - 
ا  ار ا بيضاء

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
268977

إعالن قرار مجلس اإلدار2
استمرار نشاط ا شركة

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
املؤرخ في)2)فبراور)2022)على ا ساعة)
15:00)وبذ  بيان ا خفاض ا وضذية)
ا شركة) رأسمال  ربع  عن  ا صافية 

ا ووائم) في  مثبتة  خسائر  جراء) من 
 31 املنتهية) املا ية  ا تركيبية  لسنة 
تم اتخاع قرار ع م) (،2020 ديسمبر)

حل ا شركة واستمرار نشاطها.
با  ار) ا وا وني  اإلو اع  تم 
2022)تحت) 16)ماي) بتاريخ) ا بيضاء)

رقم)824180.
بموت�سى موتطف وبيان

42 P

SODOMI SERVICES
ش.م.م

أشغال مختلفة،)مفاوضة،)خ مة)
غسيل ا سيارات متنول

35 ز وة إمام ما ك، خنيفر2
ا تأسيس

 17 بتاريخ) عرفي  عو   بموت�سى 
عات) تأسيس شركة  تم  (2022 ماي)
باملواصفات) مح ود2  مسؤو ية 

ا تا ية):
.SODOMI SERVICES(:(ا تسمية
عات) شركة  (: ا وا و ية) ا صفة 

مسؤو ية مح ود2.
إمام  ز وة   35 (: االجتماعي) املور 

ما ك، خنيفر2.
مختلفة،) أشغال  (: ا غرض)
ا سيارات) غسيل  خ مة  مفاوضة،)

متنول.
ا رأسمال):)ح د في)20.000)درهم)
على) موزعة  حصة  (200 إلى) ( موزع)

ا شكل ا تالي):
 100 (: علوي) ا يوسفي  ادريس 

حصة.
(: علوي) ا يوسفي  امله ي  موالي 

100)حصة.
من) ا شركة  تسيير  (: ا تسيير)
طرف ا سي  ادريس ا يوسفي علوي)
ا يوسفي) امله ي  موالي  وا سي  

علوي وع ك مل 2 غير مح د2.
اإلو اع) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 
ا وا وني  لشركة   ى كتابة ا ضبط)
بتاريخ) بخنيفر2  االبت ائية  باملحكمة 
26)ماي)2022)تحت رقم)2022/221 

ا سجل ا تجاري رقم)4389.
43 P
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SHOULE FER
SARL AU

أشغال عامة أو ا بناء - االستيراد 
وا تص ور

حي اال بذاث ز وة واد امليل رقم 
189 سال

غير) اجتماع  محضر  بموت�سى 
تم) (2022 أبريل) (25 بتاريخ) عادي 

اتخاع ا ورار ا تالي):
ا شركة) مور  تغيير  (: (1 ا ورار)
موالي) ز وة  (8 شوة) (30 عمار2) من 
إلى حي) احم   وكيلي حسان ا رباط،)
 189 رقم) امليل  واد  ز وة  اال بذاث 

سال.
اإلو اع) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 
ا وا وني  لشركة   ى كتابة ا ضبط)
بتاريخ) با رباط  ا تجارية  باملحكمة 
 3946 رقم) تحت  (2022 ماي) فاتح 

ا سجل ا تجاري رقم)156935.
44 P

 STE KHALIDI LOCATION
DE VOITURES

SARL
تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2
ا ذي) ا ذرفي  ا ذو   إثر  على 
تم) أسفله،) ا شركة  شركاء) وقذه 
األساسية  شركة) ا ووا ين  وضع 
من) وا تي  مح ود2  مسؤو ية  عات 

خصائصها):
 STE (: االجتماعية) ا تسمية 
 KHALIDI LOCATION DE

.VOITURES SARL
ب ون) ا سيارات  كراء) (: املوضوع)

سائق.)
اإلداري) ا حي  (: االجتماعي) املور 

تيغسا ين،)خنيفر2.
امل 2):)99)عاما.

ا رأسمال):)100.000)درهم مكو ة)
درهم) (100 حصة بويمة) (1000 من)

 لحصة وموزعة على ا شكل ا تالي):
خا ي ي عب  ا كريم يسير)):)334 

حصة.

 333 (: ( يسير) هشام  خا ي ي 

حصة.

 333 (: ( يسير) ماجي   خا ي ي 

حصة.

ا تسيير):)أسن  ا تسيير إلى ا سي )
خا ي ي عب  ا كريم إلى غاوة ص ور)

قرار ج و   لشركاء.

ا سنة املحاسبية):)من فاتح وناور)

إلى)31)ديسمبر.

)اإلو اع):)تم اإلو اع ا وا وني   ى)

االبت ائية) باملحكمة  ا ضبط  كتابة 

بخنيفر2 تحت رقم)2022/224)بتاريخ)

2022)ا سجل ا تجاري رقم) 2)وو يو)

.4395

45 P

CAT-AMANIA MAROC
شركة عات مسؤو ية مح ود2 

ملساهم وحي 

برأسمال 50.000 درهم

املور ا رئي�سي : شارع األبطال رقم 4 

أك ال - ا رباط

 ول مور ا شركة
بتاريخ) خاص  عو   بموجب 

املساهم) قرر  (،2021 17) وفمبر)

 CAT-AMANIA» ا وحي   شركة)

MAROC»)ما ولي):

مركز) إلى  ا شركة  مور   ول 

شارع) بزاوية  ووع  جاسمين  لتسوق 

 10 شوة) (،6 محم ) وشارع  سوس 

و)11)-)ا رباط.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (12 بتاريخ) با رباط  ا تجارية 

2022)تحت ع د)3445.

46 P

شركة بياس اوطو املعاصرة
ش.م.م

 25 بتاريخ) عرفي  عو   بموت�سى 

تحويل) بموجبه  تم  (2020 وو يو)

ا شركة ا سا فة ا ذكر إلى ا صخيرات)
تجزئة حي ا ذتريس عمار2)200)رقم)5 

ا بيتات) (36 املور ا سا ف مجموعة)
رقم)1)ا رباط.

تم اإلو اع ا وا وني   ى املحكمة)

أبريل) (13 وومه) با رباط  ا تجارية 

2021)تحت رقم)4269.

47 P

ONCORAD IMMO SAFI
رأسمال ا شركة : 10.000 درهم

ا شكل ا وا وني : شركة عات 

املسؤو ية املح ود2 بشريك وحي 

املور االجتماعي : سالج شارع عب  

ا رحمان عين ا  واب ا  ار ا بيضاء
رقم ا سجل ا تجاري : 545585

تأسيس
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (25

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

باملميزات) وحي   بشريك  مح ود2 

ا تا ية):

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

مسؤو ية مح ود2 بشريك وحي .

 ONCORAD» (: ا شركة) تسمية 

.»IMMO SAFI

غرض ا شركة بإوجاز):

املغرب) في  ا شركة،) من  ا غرض 

مباشر2 بوسائلها) وكذ ك في الخارج،)

من) ا تذاق   طريق  عن  أو  الخاصة 

ا باطن):

أو) ا ذوارية  املذامالت  جميع 
املذامالت املتذلوة با تطوير ا ذواري)

كيفما كان  وعها):

أو) املنوو ة  املذامالت  جميع 

ا ذوارية أو ا تجارية أو ا صناعية أو)

ا تابذة) إنشاء) شركات  كل  املا ية،)

املرتبطة بصفة مباشر أو غير مباشر2)

تسهيل) شأنها  من  أو  ا غرض   هذا 

اإل جاز أو ا تطوير.

املذامالت) جميع  عام،) وبشكل 

املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر،)

باملذامالت املشار إ يها) كليا أو جزئيا،)

أو) تذزيز  أو  وع ك  تسهيل  أعاله،)

تطوير نشاط ا شركة،)وكذ ك جميع)

من) شكل  بأي  املباشر2  املشاركات 

تسعى) ا تي  املؤسسات  في  األشكال 

 تحويق أه اف مماثلة أو عات صلة.

املور االجتماعي): سالج شارع عب  

ا رحمان عين ا  واب ا  ار ا بيضاء.

أجلها  من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة : 99 سنة.

 10.000  : ا شركة  رأسمال  مبلغ 

 100) 100 حصة  إلى  موسم  درهم 

تحريرها  تم  لحصة)،  كل  درهم 

با كامل :

شركة   ONCORAD SA شركة 
ا تجاري  با سجل  مسجلة  مساهمة 

 92755 رقم  تحت  ا بيضاء  با  ار 

شريك وحي .

املسير : ا سي  رضوان ا سماللي، 

رقم  ا وطنية  الحامل  لبطاقة 

.B234930

املسير : ا سي  عمر حجي، الحامل 

.B65781 لبطاقة ا وطنية رقم 

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 6 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

19392،)وتم) 2022)تحت رقم) وو يو)

با  ار) ا تجاري  با سجل  تسجيلها 

ا بيضاء)تحت ا رقم)545585.

48 P

 STE(HAKIM(MULTISER  SARL

 AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 Dhs

 SIEGE(SOCIAL : N° 114 Bis, Bloc

.B, Hay(Sahara, TAN-TAN

 13 بتاريخ) عرفي  عو   بموت�سى 

أبريل)2022،)تم تأسيس شركة عات)

مسؤو ية مح ود2 باملميزات ا تا ية):

   HAKIM MULTISER (: ا تسمية)

ش.م.م.
املور االجتماعي):))رقم)114)مكرر،)

بلوك ب،)حي ا صحراء،)طا طان).

درهم) (100.000 (: ا رأسمال)

فئة) من  حصة  (1000 على) موسمة 

100)دراهم.
ممون) مطذم،) موهى،) (: ا ه ف)

حفالت).)

ا شركاء):)ا شريك ا وحي  ا سي :)

عب  الحكيم  ورا  ون).)))))))))))))))))))))))))

امل 2):)99)سنة.
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ا تسيير):)تسيير ا شركة حا يا من)

طرف ا سي  عب  الحكيم  ورا  ون.)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

أبريل) (22 االبت ائية بطا طان بتاريخ)

2022،)تحت رقم))84 /2022.

49 P

JINAN BUFFETS
SARL AU

تـأسـيس شـركة عات املسؤو ية 
املح ود2 عات ا شريك ا وحي 

بتاريخ) عرفي  عو   بموت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (,21/04/2022

عات مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك)

 JINAN BUFFETS مسما2) ا وحي  
SARL AU)رأس ما ها)10.000)درهم)،)

 1er Etage Rue 972(،مورها))بأكادور

N° 35 Cité Salam Agadir)و ه فها))

ومثلها) ((Traiteur et Restauration(

جنان) أسماء) ا سي 2  ( وحي ) مسير 

ا وطنية) ا تذريف  الحاملة  بطاقة 
.J449078(رقم

بكتابة) ا وا وني  االو اع  تم 

ا تجارية) املحكمة  ا ضبط   ى 

تحت) (12/05/2022 بتاريخ) باكادور 

ع د).109755
ا تجاري) با سجل  تويي ها  تم 

بتاريخ) بأكادور  ا تجارية  باملحكمة 

12/05/2022)تحت ع د)51369.

50 P

STE H M MACHINE
SARL

املؤرخ) ا ذرفي  ا ذو   بموت�سى 

تاسيس) تم  (،2022 ماي) (4 بتاريخ)

شركة) (، (HM MACHINE شركة)

تحمل) املح ود2  املسؤو ية  عات 

الخصائص ا تا ية):

 STE H M MACHINE (: االسم)

.SARL

املور االجتماعي):)حي شيخ ملفضل)

شارع تيكوكة رقم)277)سال.

االت) بيع  (: االجتماعي) ( ا ه ف)

الخياطة،)استيراد وتص ور.

ب) وو ر  (: االجتماعي) ا رأسمال 
 1000 الى) موسمة  درهم  (100.000
موزعة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

كا تالي):
 200 حاتمي) ا رحيم  عب   ا سي  

حصة.
ا سي  أمين حاتيمي)200)حصة.

 600 ا سي  عب  ا ذاطي حاتيمي)
حصة.

االدار2):)عين عب  ا رحيم حاتيمي)
كمسيرون) حاتيمي  امين  وا سي  

 لشركة مل 2 غير مح ود2.
باملحكمة) ا وا وني  االو اع  تم 
االبت ائية سال رقم ا سجل ا تجاري)

.35905
51 P

STE B WOOD INTERIOR
SARL

رأسما ها : 100.000 درهم
مورها االجتماعي : عمار2 30 شوة 
رقم 8 ز وة موالي احم   وكيلي 

حسان ا رباط
 16 ( بتاريخ) بموت�سى عو  عرفي 
ماي)2022،)تم تاسيس شركة تحمل)
ش.ع.م.م.) أ تروور») وود  «ب  اسم)

تتوفر على املميزات ا تا ية):
30)شوة) :))عمار2) املور االجتماعي)
احم   وكيلي) موالي  ز وة  (8 رقم)

حسان ا رباط.
ا هن سة) (: االجتماعي) ا ه ف 
املذمارية وتصميم ا  وكور ا  اخلي)

وأشغال مختلفة.
م 2 االستمرار):)99)سنة.

 100.000 (: االجتماعي) رأسمال 
درهم موسم الى)1000)حصة من فئة)

100)درهم موزع كما ولي):
 500 وا ي ي) فتيحة  ا سي 2 

حصة.
 500 حم اوي) سار2  ا سي 2 

حصة.
ا تسيير):)تم تذيين ا سي 2 فتيحة)
حم اوي) سار2  وا سي 2  وا ي ي 
غير) زمنية  مل 2  كمسيرتين  لشركة 

مح ود2.

من) تبت ئ  (: االجتماعية) ا سنة 

فاتح وناور وتنتهي في)31)ديسمبر.

االرباح):)بذ  اقتطاع)5)%) تكوين)

ووزع) ا وا وني  االحتياط  صن وق 

ا باقي على ا شركاء)حسب حصصهم.

باملحكمة) ا وا وني  االو اع  تم 

ا سجل) تحت  با رباط  ا تجارية 

ا تجاري رقم)160727.

52 P

 STE  SERVICE DE

 PHOTOCOPIE

SARL AU

رأسما ها : 100.000 درهم

مورها االجتماعي : تجزئة رياض والد 

مطاع سيكتور 3 محل رقم 75 تمار2

بموت�سى عو  عرفي بتمار2 بتاريخ))

شركة) شركاء) قرر  (،2022 ماي) (26

شركة) فطوكوبي»،) دو  «سيرفيس 

عات مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك)

ا وحي  ما ولي):

 100 بويمة) حصة  (1000 بيع)

درهم  لحصة بمبلغ)100.000))درهم)

زب وة) رامي  احم   ا سي   من طرف 

 فائ 2 ا سي  امج  اني.

استوا ة ا سي  احم  رامي زبي 2)

من مهامه كمسير في ا شركة وتذيين)

ا سي  امج  اني كمسير  لشركة مل 2)

زمنية غير مح ود2.

من) االجتماعي  املور  تحويل 

سيكتور) مطاع  والد  رياض  «تجزئة 

تجزئة) الى  تمار2») (75 رقم) محل  (3

رياض اوالد مكاع سيكتور)3)رقم)406 

تمار2».

تذ ول ا وا ون األسا�سي.

باملحكمة) ا وا وني  االو اع  تم 

ا تجارية با رباط تحت رقم)125251 

في)6)وو يو)2022.

53 P

 STE CABENMAK
SARL

رأسما ها : 110.000 درهم
مورها االجتماعي : 69 زاوية فرحات 
حشاد وشارع سبو عمار2 1 اقامة 

الحم  ا ونيطر2
 23 بتاريخ) بموت�سى عو  عرفي  (

ماي)2022)تم تورير ما ولي):
من) ا شركة  رأسمال  رفع 
درهم) (220.000 درهم الى) (110.000

 و ا بموافوة شريك ج و .
تح وث ا نظام األسا�سي  لشركة.
تم االو اع ا وا وني   ى املحكمة)
رقم) تحت  با ونيطر2  االبت ائية 

91592)بتاريخ)6)وو يو)2022.
54 P

 STE 3ADC ABDO DRIVE
 CARS

SARL AU
تاسيس شركة

مسجل) عرفي  عو   بموت�سى 
تم) (،2022 ماي) (11 بتاريخ) ومي  ت 
وضع ا وا ون األسا�سي  لشركة عات)
وحي ،) بشريك  املح ود2  املسؤو ية 

عات املميزات ا تا ية):
 STE 3ADC ABDO (: ا تسمية)

.DRIVE CARS SARL AU
ب ون) ا سيارات  كراء) (: ا ه ف)

سائق.
145)تجزئة) :)رقم) املور االجتماعي)

ا كرم مي  ت.
ووم) من  ابت اء) سنة  (99 (: امل 2)
في) ماع ا  ا نهائي  لشركة  ا تأسيس 

حا ة ا فسخ املسبق او ا تم و .
رأسمال ا شركة):)100.000)درهم)
موسم الى)1000)حصة من فئة)100 
اكتتبت) ا واح 2،) درهم  لحصة 

كا تالي):
 1000 (.. ا سي  اوت رحوا ابتسام)

حصة.
ا شركة) تسيير  تتولى  (: ا تسيير)
ابتسام مل 2 غير) اوت رحوا  ا سي 2 

مح د2.
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من) تبت ئ  (: االجتماعية) ا سنة 

ديسمبر من) (31 فاتح وناور وتنتهي في)

كل سنة.

تم االو اع ا وا وني   ى املحكمة)

 20 )بتاريخ) االبت ائية بمي  ت بتاريخ)

(،2022/130 تحت رقم) (،2022 ماي)

رقم ا سجل ا تجاري)3189.

55 P

 STE  CONSUMELY
SARL AU

RCN° : 2639

تفويت حصص اجتماعية
تذيين مسير ج و   لشركة

تغيير ا شكل ا وا وني  لشركة
تغيير ا ه ف االجتماعي  لشركة

ا ذام) الجمع  محضر  بموت�سى 

وناور) (2 بتاريخ) املنذو   االستثنائي 

 13 واملسجل بمي  ت بتاريخ) (،2022

وناور)2022)تورر ما ولي):

اجتماعية) حصة  (1000 تفويت)

100)درهم  لحصة ا واح 2) من فئة)

من طرف كل من ا سي  اوت احماد)

اوت) وا سي   حصة  (500 عصام)

احماد محم  أمين)500)حصة  فائ 2)

ا سي  شكري سي ي محم .

تذيين ا سي  شكري سي ي محم )

مسيرا  لشركة مل 2 غير مح د2.

تغيير ا شكل ا وا وني من شركة)

الى) ( (SARL عات املسؤو ية املح ود2)

املح ود2) املسؤو ية  عات  شركة 

.SARL AU( بشريك وحي

تغيير))نشاط بيع املواد األساسية)

االشغال) في  (مواو ة  بنشاط) ا ذامة 

املختلفة او ا بناء).

نشاطي  يكوس) واضافة 

واالستيراد وا تص ور.

بمصلحة) ا وا وني  االو اع  تم 

املحكمة) ا ضبط   ى  كتابة 

ماي) (20 بتاريخ) بمي  ت  االبت ائية 

2022،)تحت رقم)2022/129.

56 P

STE ASSURANCES TILILA

SARL

بيع الحصص االجتماعية
استوا ة املسير

تذيين مسير ج و   لشركة
امضاء ا بنكي واالداري

ا ذام) الجمع  ملحضر  تبذا 

باكادور) املؤرخ  االستثنائي  لشركاء)

بتاريخ)17)مارس)2022)تورر ما ولي):

ببيع) بلوش  الحسين  ا سي   قام 

127.5)حصة ا تي وملكها في ا شركة)

 فائ 2 ا سي 2 خو ة وعكاو.

قام ا سي  الحسين محم  أمين)

في) وملكها  ا تي  حصة  (198.30 ببيع)

ا شركة  فائ 2 ا سي 2 خو ة وعكاو.

ببيع)) ( قام االنسة واسمين بلوش)

99.20)حصة ا تي تملكها في ا شركة)

 فائ 2 ا سي 2 خو ة وعكاو.

ببيع) ا رفالي  ا سي 2 عائشة  قام 

ا شركة) في  تملكها  ا تي  حصة  ( (85

 فائ 2 ا سي 2 خو ة وعكاو.

ببيع)) ا زهر2  من ور  ا سي 2  قام 

ا شركة) في  تملكها  ا تي  حصة  (490

 فائ 2 ا سي 2 خو ة وعكاو.

واسمين) االنسة  استوا ة 

كمسير2  شركة) منصبها  من  بلوش 

.ASSURANCES TILILA

تذيين ا سي 2 خو ة وعكاو مسير2)

 ASSURANCES ج و 2  شركة)

TILILA)مل 2 غير مح ود2.

واالداري) ا بنكي  ا توقيع  ا غاء)

 النسة واسمين بلوش.

ASSURANCES TILILA شركة)

وا بنكي) االداري  با توقيع  ملتزمة 

 لسي 2 خو ة وعكاو.

بكتابة) ا وا وني  االو اع  تم 

ا تجارية) املحكمة  ا ضبط   ى 

الكادور بتاريخ)27)أبريل)2022،)تحت)

رقم)109549.

57 P

االستاع دحمان املزرياحي

موثق بطنجة

2)ملتوى شارع محم  الخامس وشارع)
ا زرقطوني اقامة الجوهر2 ا زرقاء)رقم)6)طنجة

LES AILLES DE TANGER
شركة عات مسؤو ية مح ود2

تذيين مسيرون ج و ون
تحيين ا وا ون األسا�سي  لشركة

تلواها) توثيوي  عو   بموت�سى 

موثق) املزرياحي،) دحمان  االستاع 

مارس) و22) (16 بتاريخ) بطنجة،)

 LES املسما2) با شركة  تورر  (،2022

AILEES DE TANGER SARL،)شركة)
رأسما ها) املح ود2،) مسؤو ية  عات 

االجتماعي) مورها  درهم،) (100.000

شارع) ملتوى  ابرا  اقامة  بطنجة،)

املوي 2) 41)و42،) بتهوفن و ن ن رقم)

با سجل ا تجاري بطنجة تحت رقم)

17991)ما ولي):

ا وازاني) سفيان  ا سي   تذيين 

ا وازاني) نسرين  وا سي 2  ا صغير 

ا صغير كمسيرن ج و ون.

تلواه) توثيوي  عو   بموت�سى 

موثق) املزرياحي،) دحمان  االستاع 

بطنجة بتاريخ)16)و22)مارس)2022،)

تم تحيين ا وا ون األسا�سي  لشركة.

ا وي  با سجل ا تجاري):)تم ووم)6 

ماي)2022،)تحت رقم)3952) لسجل)

ا ترتيبي باملحكمة االبت ائية بطنجة.
االستاع دحمان املزرياحي

موثق بطنجة

58 P

 STE FOURNIGAME
ش م م  لشريك ا وحي 

 22 بموت�سي عو  عرفي با رباط)

أبريل)2022،))تم تكوين قوا ين شركة)

مح ود2  لشريك) مسؤو ية  عات 

ا وحي  مميزاتها كا تالي):

  Fournigame ( شركة) ا تسمية:)

ش م م  لشريك ا وحي .

أدوات) بيع  ا شركة:-) املوضوع 

املكاتب) مستلزمات  و  املكتبة 

واملذلوميات

تجار2 متنوعة).

مور ا شركة:)30)عمار2 رقم)8)ز وة)

موالي أحم   وكيلي حسان ا رباط.

رأسمال) ح د  ا شركة:) رأسمال 

درهم موسمة) (100.000 ا شركة في)

درهم) (100 بويمة) حصة  (1000 إلى)

 لحصة ا واح 2).

(((((((((((((((((((((((((((((........ ( كريم) كمرو  ( ا سي )

1000)))حصة.))

هو) كريم  كمرو  ا سي   ا تسيير:)

مح ود2) غير  مل 2  ا وحي   املسير 

م) م  ش  ( ( (Fournigame شركة) في 

 لشريك ا وحي .

ا سنة االجتماعية:)من فاتح وناور)

إلى)31دجنبر في كل سنة.

(5%) في) خمسة  توطع  األرباح:)

من األرباح ا صافية  تكوين االدخار)

ا وا وني ويتوزع ا رصي ) االحتياطي 

حسب قرار الجمع ا ذام ا سنوي.

تم اإلو اع ا وا وني   ى املحكمة)

ا تجارية با رباط تحت رقم ا سجل)

ا تجاري))))))))160249)))))في)16)ماي)

.2022

59 P

 STE ID FATEH FRERES DE

 BATIMENT
شركة عات مسؤو ية مح ود2

 24 بموت�سي عو  عرفي با رباط)

وناور)2022،))تم تكوين قوا ين شركة)

مميزاتها) مح ود2  مسؤو ية  عات 

كا تالي):

 STE ID FATEH شركة) ا تسمية:)

FRERES DE BATIMENT))ش م م.

ا بناء) االشغال  ( (: املوضوع)

االشغال) وجميع  وا ترصيص 

املختلفة.

ابراهيم) ز وة  (56 (: ا شركة) مور 

ا روداني شوة رقم)2)املحيط ا رباط.

رأسمال) ح د  (: ا شركة) رأسمال 

درهم موسمة) (100.000 ا شركة في)

درهم) (100 بويمة) حصة  (1000 الى)

 لحصة ا واح 2.
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رأسمال) ح د  ا شركة:) رأسمال 

درهم موسمة) (100.000 ا شركة في)

درهم) (100 بويمة) حصة  (1000 إلى)

 لحصة ا واح 2).

(((((((((((((((((((((((((((((........ ( ( رشي ) فاتح  اد  ( ا سي )

500)))حصة.))

(((((((((((((((((((((((((((((........ ( ( ادريس) فاتح  اد  ( ا سي )

500)))حصة.))

رشي )) فاتح  اد  ا سي   ا تسيير:)

هو املسير ا وحي  مل 2 غير مح ود2)

 IDFATEH FRERES DE شركة) في 

BATIMENT)))ش م م.

ا سنة االجتماعية:)من فاتح وناور)

إلى)31دجنبر في كل سنة.

(5%) في) خمسة  توطع  األرباح:)

من األرباح ا صافية  تكوين االدخار)

ا وا وني ويتوزع ا رصي ) االحتياطي 

حسب قرار الجمع ا ذام ا سنوي.

تم اإلو اع ا وا وني   ى املحكمة)

ا تجارية با رباط تحت رقم ا سجل)

ا تجاري)160419.

60 P

FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

 STE RABAT NIGHT
SARL AU

شركة عات مسؤو ية مح ود2

بشريك وحي 

تاسيس شركة
تاسيس) تم  بموت�سي عو  عرفي 

شركة عات املسؤو ية املح ود2 عات)

ا شريك ا وحي .

 STE RABAT (: االجتماعي) ا لوب 

.NIGHT SARL AU

امل) ا سي 2  (: واملساهم)  شريك 

 A248818..... ب.و.ط.) االبراهيمي 

1000)سهم.

املسير2 ا وحي ):)امل االبراهيمي.

رأسمال):))100.000)درهم.

ا نشاط):)تسيير ا تجاري.

االثاث واملذ ات.

)امل 2):)99)سنة.

5)شوة رقم) :)عمار2 رقم) ا ذنوان)

1)محج ا رياض حي ا رياض ا رباط.

تم اإلو اع ا وا وني   ى املحكمة)

ماي) (30 بتاريخ) با رباط  ا تجارية 

ا تجاري) ا سجل  رقم  تحت  (،2022

.160613
 لبيان

61 P

 STE OUGADIR TRAVAUX

 SARL

شركة عات مسؤو ية مح ود2

تاسيس شركة
بموت�سي عو  عرفي تم تاسيس)

شركة عات املسؤو ية املح ود2).

 STE (: االجتماعي) ا لوب 

..OUGADIR TRAVAUX SARL

ا شركاء))واملساهمون):)

ب.و.ط.)) ( الحبيب  اجمي) ا سي  

X304844  340)سهم.

وكادور)) اوت  ابراهيم  ا سي  

ب.و.ط.)EE386758   330)))سهم.

ا سي  عب  ا غني  اجمي)))ب.و.ط.)

X278746  330)سهم.

املسيرون)):)الحبيب  اجمي.

ابراهيم اوت وكادور.

عب ا غني  اجمي.

رأسمال):))100.000)درهم.

ا نشاط):))أشغال مختلفة،)أعمال)

ا بناء)وأعمال ا تطوير.

امل 2):)99)سنة.

براهيم) شارع  (56 رقم) (: ا ذنوان)

 2 رقم) ا طابق  (56 عمار2) ا روداني 

املحيط ا رباط.

تم اإلو اع ا وا وني   ى املحكمة)

وو يو)) (2 بتاريخ) با رباط  ا تجارية 

ا تجاري) ا سجل  رقم  تحت  (،2022

.160715
 لبيان
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STE BOURJ AIT ABBAS

SARL AU

شركة عات مسؤو ية مح ود2

بشريك وحي 

مورها االجتماعي : رقم 105 حي 

ا نصر سي ي عالل ا بحراوي 

تيفلت الخميسات

على اثر قرار الجمع ا ذام املنذو )

 STE 2022،) شركة) ماي) (25 ووم)

(،BOURJ AIT ABBAS SARL AU

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)

 100.000 رأسما ها) وحي ،) شريك 

105)حي) درهم مورها االجتماعي رقم)

ا نصر سي ي عالل ا بحراوي تيفلت)

الخميسات تورر ما ولي):

) لشركة) االجتماعي) املور  تغيير 

من):

105)حي ا نصر سي ي عالل) رقم)

ا بحراوي تيفلت الخميسات.

الى ا ذنوان ا تالي ا طابق االر�سي)

تجزئة ا ضحى رقم)147)سي ي عالل)

ا بحراوي تيفلت الخميسات.

تغيير في ا وا ون املؤسس  لشركة.

كتابة) ا وا وني   ى  اإلو اع  تم 

االبت ائية) باملحكمة  ا ضبط 

(،2022 وو يو) (6 بتاريخ) بالخميسات 

تحت رقم)258.

63 P

STE BOURIG TRAVAUX

 SARL

شركة عات مسؤو ية مح ود2

على اثر قرار الجمع ا ذام املنذو )

 STE 2022،) شركة) ماي) (17 ووم)

BOURIG TRAVAUX SARL،)شركة)

رأسما ها) مح ود2،) مسؤو ية  عات 

االجتماعي))) مورها  درهم  (100.000

سي ي) تيفلت  ا نهضة  حي  (9 رقم)

عالل ا بحراوي تورر ما ولي):

تصفية ا شركة.

محم ) بويريك  ا سي   اعالن 

كمصفي  لشركة.

كتابة) ا وا وني   ى  اإلو اع  تم 

االبت ائية) باملحكمة  ا ضبط 

(،2022 وو يو) (6 بتاريخ) بالخميسات 

تحت رقم)257.
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 STE CREATOR STEEL

CONSTRUCTION
SARL

مسجل) عرفي  عو   ( بموت�سى)

2022،)تم انشاء) 3)وو يو) با رباط في)

مح ود2) مسؤو ية  عات  مؤسسة 

بالخصائص ا تا ية):

 CREATOR STEEL

.CONSTRUCTION SARL
 100.000 (: ا شركة) رأسمال 

درهم.

رقم) ا ذمار2  (: ا شركة) عنوان 
52/51)اقامة ا سذاد2 ا طابق االول)

ا شوة رقم)1)عين عتيق تمار2.

ه ف املؤسسة):)االدار2 ا صناعية)

وتحويل الح و .

فؤاد) مزيان  ا سي   (: املسيران)

وا سي 2 ملين  وال.

ا ضريبة املهنية رقم)28301450.

 136491 رقم) ا تجاري  ا سجل 

باملحكمة االبت ائية بتمار2.

65 P

STE NEW 4 AMI
SARL AU

شركة عات مسؤو ية مح ود2

بشريك وحي 

بيع حصص وتغيير ا شكل ا وا وني 
 لشركة

بموت�سى الجمع ا ذام املؤرخ ب)

امي) (4 2022،) شركة  يو) ماي) (12

املح ود2،) املسؤو ية  عات  شركة 

أجتمع ا شركاء)وقرروا ما ولي):

بوطارفة) حصة  سي   (750 بيع)

احم .
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تجزئة) (: من) ا شركة  مور   ول 
C/123)سي ي قاسم) ا ياسمين رقم)
 C  /484 ا ياسمين رقم) تجزئة  (: الى)

سي ي قاسم.
تغيير ا شكل ا وا وني  لشركة.

من) و7) (6 (،4 (،1 ا فصل) تذ ول 
ا وا ون األسا�سي  لشركة.

تذ ول ا وا ون األسا�سي  لشركة.
وق  تم االو اع ا وا وني باملحكمة)
 3 بتاريخ) قاسم  بسي ي  االبت ائية 

وو يو)2022،)تحت رقم)289.
66 P

السفار خالد

خبري محاسب

الهاتف):)05.37.68.15.59

STE BIO OMMOBILIERE
شركة عات مسؤو ية مح ود2

مورها االجتماعي : رقم 32 شارع فال 
و   عمير وز وة بهت املكتب ا طابق 

ا ثاني ا رباط
بيع حصص ا رأسمال

مؤرخ) عرفي  عو   بموت�سى 
2022،)قرر) 14)ابريل) با رباط بتاريخ)
املوافوة) ا ذادي  ا غير  ا ذام  الجمع 
على بيع)200)حصة من رأسمال ا تي)
مريم) ا سي 2  باريس  ملك  في  هي 
 فائ 2 ا سي  اباط ادريس وبا تالي تم)
تغيير املاد2)6)و7)من ا نظام األسا�سي.
باملحكمة) ا وا وني  االو اع  تم 
وو يو) (7 بتاريخ) با رباط  ا تجارية 

2022،)تحت رقم)125277.
 لخالصة واالشهار
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 STE  SYN4YOU
 SARL

شركة عات مسؤو ية مح ود2
تاسيس شركة

 4 بتاريخ) ( عرفي) عو   بموت�سي 
تم تاسيس شركة عات) (،2022 ماي)
تحمل) ا تي  و  املح ود2  املسؤو ية 

الخصائص ا تا ية):
.STE SAYN4YOU(:(ا تسمية

.SARL(:(ا صفة ا وا و ية

سين وك) (: االجتماعي) ا ه ف 
تنظيف ا واجهات) ( مواول) ا بناوات،)
مواول ا غرس او) واملحالت ا شوق،)

صيا ة الح ووة.
رأسمال ا شركة):))100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) موسمة 
درهم  لحصة ا واح 2 موزعة) (100

بين ا شركاء)على ا شكل ا تالي):
ا سي  فؤاد امجري )650)حصة.

 300 ابوربيذة) حنان  ا سي 2 
حصة.

ا سي  زكرياء)ابوربيذة)50)حصة.
من) ابت اء) سنة  (99 (: امل 2)
ا تاسيس ا نهائي اي من تاريخ وضع)

ا سجل ا تجاري.
من فاتح وناور الى) (: ا سنة املا ية)
31ديسمبر من كل سنة ماع ا ا سنة)

االولى تبت ئ من تاريخ ا تسجيل.
عين) تجزئة  (: االجتماعي) املور 
 4 رقم) شوة  (102 رقم) ا ذتاريس 

ا طابق ا ثاني ا صخيرات تمار2.
املسير):)ا سي  زكرياء)ابوربيذة.

ا تجاري)) با سجل  ا تويي   رقم 
.136343

68 P

ECO-STERIL
RC N° 125807

ش.ع.م.م عات شريك وحي )
برأسمال)100.000)درهم

بموت�سى ا وا ون األسا�سي املؤرخ))
اتخاع) تورر  ق   (2022 ماي) (11 في)

ا ورار با تذ والت ا تا ية):
على) االجتماعي  ا ه ف  تذ ول 

ا شكل ا تالي):
صناعة واستيراد وتص ور وتوزيع))

املذ ات ا طبية):
ا تجار2)؛

غسيل) ا تنظيف،) في  مواول 
املالبس)؛

االستيراد وا تص ور)؛
ا تنظيف) مواد  وبيع  صناعة 

وا تذويم)؛
ومكافحة) ا تطهير  خ مات 

الحشرات والجرعان)؛

ا طبية) املستلزمات  في  ا تجار2 

وملحوات ا تذويم)؛

ا تجار2 في املواد واألجهز2 ا طبية)؛

املالبس) ا غسيل  األجهز2  بيع 

وا نظافة وامللحوات)؛

أعمال مختلفة.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 2022 وو يو) (2 االبت ائية بتمار2 ووم)

تحت رقم)8246.

69 P

 ASWA INVESTMENT &

DEVELOPMENT COMPANY

 شركة مح ود2 املسؤو ية)

عات شريك وحي ،
رأسما ها)10.000)درهم

املور االجتماعي):)مركز األعمال)
ا هيبة،)10)ز وة الحرية ا طابق)3 

ا شوة رقم)5،)ا  ار ا بيضاء
ا سجل ا تجاري):)رقم)545407

تأسيس شركة مح ود2 املسؤو ية
مؤرخ) عرفي  عو   بموت�سى 

(،2022 6)ماي) بتاريخ) با  ار ا بيضاء)

األسا�سي  شركة) ا نظام  وضع  تم 

شريك) عات  املسؤو ية  مح ود2 

وحي ،)خصائصها كا تالي):

 Aswa(investment(&(: ا تسمية)

.development company sarl au

املوضوع):)أه اف ا شركة كا تالي):

في) وا  عم  واإلدار2  االستشار2 

ا تطوير املستمر واملست ام  لشركات)

ا  عم) أشكال  جميع  وتحويق 

 لمشاريع وا  راسات والخ مات على)

 طاق كبير وصغير.

املور االجتماعي):
ز وة) (10 ا هيبة،) األعمال  مركز 

الحرية ا طابق)3)ا شوة رقم)5،)ا  ار)

ا بيضاء.

ووم) من  ابت اء) سنة  (99 (: امل 2)

ا تويي  با سجل ا تجاري.

ا رأسمال):)10.000)درهم،)موسم)

درهم) (100 بويمة) حصة  (100 إلى)

 لحصة ا واح 2،)محرر2 كليا  و ا.

يسير ا شركة مل 2 غير) (: ا تسيير)
مح ود2.

.Imane(El(Mensifi(2 ا سي
ا سنة االجتماعية):)من فاتح وناور)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
رقم) تحت  ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

826497)بتاريخ)3)وو يو)2022.
با سجل) ا شركة  تسجيل  تم 
رقم) تحت  ا بيضاء) ا تجاري  ل ار 

.545407
من أجل املستخرج واإلشار2

ا تسيير

70 P

خبير محاسب

أد ا شركاء

412)شارع بوركون،)ا  ار ا بيضاء

 BRITISH INTERNATIONAL

SCHOOL PRIVATE
شركة مساهمة

رأسما ها)50.000.000)درهم
 RP 3020(:(مورها االجتماعي

طريق سي ي مذروف،)بوسكور2،)
ا  ار ا بيضاء

ا سجل ا تجاري):)348571
اإلدار2) مجلس  وفوا  ورارات 
املنذو  بتاريخ)25)أبريل)2022،)تورر)

ما ولي):
ا شركة) املال  رأس  زياد2 
درهم  نولة) (50.000.000 بمبلغ)
إلى) درهم  (50.000.000 من)

100.000.000)درهم.
مذلل) ا شركة  رأس  تخفيض 
درهم) (50.000.000 بالخسائر بمبلغ)
إلى) درهم  (100.000.000 من)  نوله 

50.000.000)درهم.
األسا�سي) ا نظام  صياغة  إعاد2 

 لشركة.
بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ا ضبط   ى املحكمة ا تجارية با  ار)
2022)تحت) 30)ماي) بتاريخ) ا بيضاء)

رقم)825736.
من أجل املستخرج واإلشار2

ا تسيير

71 P
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خبير محاسب

أد ا شركاء

412)شارع بوركون،)ا  ار ا بيضاء

IMR FREE ZONE I
شركة مح ود2 املسؤو ية

عات شريك وحي ،
رأسما ها)10.000)وورو

 - 8I(املور االجتماعي):)تجزئة
اطلنتيك فري زون،)ا ونيطر2

ا سجل ا تجاري))رقم)48.297.
بموجب قرارات ا شريك ا وحي )
(،2021 ديسمبر) (21 بتاريخ)  لشركة،)

قرر ما ولي):
ا شركة  و ا) املال  رأس  زياد2 
وورو  نوله من)) ( (14.348.800 بمبلغ)
10.000)وورو إلى)14.358.800)وورو.

بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ا تجارية) املحكمة  ا ضبط   ى 
 2022 ماي) (19 بتاريخ) با ونيطر2،)

تحت رقم)91419.
من أجل املستخرج واإلشار2

ا تسيير
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خبير محاسب

أد ا شركاء

412)شارع بوركون،)ا  ار ا بيضاء

MSAADA GARDEN
شركة مح ود2 املسؤو ية

عات ا شريك ا وحي 
رأسما ها)100.000)درهم

املور االجتماعي):)46،)شارع)
ا زرقطوني،)ا طابق ا ثا ث،)ا شوة)

رقم)6،)ا  ار ا بيضاء.
ا سجل ا تجاري)543989

بموت�سى عو  عرفي مؤرخ بتاريخ)6 
ماي)2022)تم وضع ا نظام األسا�سي)
عات) املسؤو ية  مح ود2   شركة 

ا شريك ا وحي  خصائصها كا تالي):
.MSAADA GARDEN(:(ا تسمية

:)إدار2) :)أه اف ا شركة) املوضوع)
ا زراعية) والحوول  املزارع  وتشغيل 

وتربية األحياء)املائية.
شارع) (،46 (: االجتماعي) املور 
ا شوة) ا طابق ا ثا ث،) ا زرقطوني،)

رقم)6،)ا  ار ا بيضاء.

ووم) من  ابت اء) سنة  (99 (: امل 2)
ا تسجيل با سجل ا تجاري.

رأسمال) تح و   تم  (: ا رأسمال)
ا شركة بمبلغ)100.000)درهم موسم)
درهم) (100 بويمة) حصة  (1000 إلى)
 كل قيمة اسمية،)مكتتب بها،)محرر2)
ومخصصة  نصيب) با كامل  و ا،)

.ARADE ECO AGRI((ا شركة
يسير ا شركة  فتر2 غير) (: اإلدار2)

مح د2.
.DRISS KRAFESS( ا سي

.OTHMAN KRAFESS( ا سي
ا سنة االجتماعية):)من فاتح وناور)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ا تجارية) املحكمة  ا ضبط   ى 
با  ار ا بيضاء)بتاريخ)24)ماي)2022 
تحت رقم)824969،)ا سجل ا تجاري)

رقم)543989.
من أجل املستخرج واإلشار2

ا تسيير
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FIRST IN CONTRACTORS
شركة مح ود2 املسؤو ية
رأسما ها)100.000)درهم

املور االجتماعي):)رقم)912 
ا طابق ا ثاني حي املنزه ح ي م)

ا رباط
تأسيس) تم  عرفي  عو   بموجب 
 FIRST IN CONTRACTORS شركة)
 18 شركة مح ود2 املسؤو ية بتاريخ)

أبريل)2022)عات املميزات ا تا ية):
األشغال املتنوعة وا بناء.

من) مكون  ا شركة  رأسمال 
 1000 إلى) موسم  درهم  (100.000
درهم  لحصة) (100 فئة) من  حصة 

موسمة على ا شكل ا تالي):
ا سي  عادل املالس):)500)حصة.

ا سي  كريم رضا):)500)حصة.
مح د2) غير  مل 2  مسير2  ا شركة 

من طرف ا سي  عادل املالس.
سنة) (99 م 2 ا شركة مح د2 في)
ابت اء)من تاريخ تسجيلها في ا سجل)

ا تجاري.

باملحكمة) ا شركة  تسجيل  تم 
ماي) (12 بتاريخ) با رباط  ا تجارية 

2022)وتحت رقم)160157.
74 P

MARSOZAR SARL
تم و  ا نشاط ا تجاري
وتغيير املور االجتماعي

بذ  عو  الجمع ا ذام غير ا ذادي)
MARSOZAR SARL)بتاريخ)29)أبريل)

2022)املوجود2 باملور ا تالي):
واد) شارع  أ  (3 ا شوة) (58 عمار2)

سبو أ أك ال ا رباط تورر ما ولي):
توسيع نشاط ا شركة):)قطع غيار)

وإصالح ا سيارات.
تجزئة) (: الج و ) االجتماعي  املور 
 360 3)رقم) رياض أوالد مطاع قطاع)

تمار2.
ا تجارية) باملحكمة  اإلو اع  تم 
تحت) (2022 ماي) (26 با رباط بتاريخ)

رقم)125016.
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ALIMAGOC  SARL AU 
تأسيس شركة ش.ع.م.م

بموت�سى عو  عرفي مؤرخ في فاتح)
ماي)2022)تم تأسيس ا شركة.

 STE ALIMAGOC SARL (: االسم)
.SARL AU

ا ه ف االجتماعي):)ممون حفالت،)
ومخيمات صيفية.

املور االجتماعي):)عمار2)58)ا شوة)
3)أ شارع واد سبو أك ال،)ا رباط.

مو اره) (: ا شركة) رأسمال 
 1000 إلى) موسم  درهم  (100.000
حصة) كل  مو ار  اجتماعية  حصة 

100)درهم.
حصة) (1000 (: او وري) مصطفى 

اجتماعية.
امل 2):)99)عاما.

يذتبر مصطفى او وري) (: ا تسيير)
مسير  لشركة مل 2 غير مح د2.

الجهوي) باملكتب  اإلو اع  تم 
ماي) (23 بتاريخ) با رباط   الستثمار 

2022)تحت رقم ا سجل)160545.
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 STE RAYAN CLASSE AUTO
SARL AU

غير) ا ذام  الجمع  عو   بذ  
ا ذادي  لشركة بتاريخ)17)ماي2022  
ز وة) زاوية  (: ا تالي) باملور  املوجود2 
قرطبة رقم)1)،)شارع مختار  غزو لي-)

املحيط)-)ا رباط تورر ما ولي):
)رفع رأسمال ا شركة):

 RAYANا شركة رأسمال  رفع  تم 
ق ره) بمبلغ  ( ( (CLASSE AUTO
400.000.00)درهم أي من)100.000 

درهم إلى)500.000)درهم.
ا تجارية) باملحكمة  اإلو اع  تم 
تحت)) (2022 ماي) (26 با رباط بتاريخ)

ا رقم)125017.
77 P

STE. PRO G IMMO
SARL

 ADRESSE :  IMB 29 MAGASIN
 N°3 LOTISSEMENT(YASMINA
 AV MOHAMED V TABRIQUET

SALE
تفوت الحصص
استوا ة مسيران
تذيين  مسير وحي 

 8 في) بموت�سى عو  عرفي مؤرخ 
 8 ا رباط واملسجل) في  (2022 مارس)
مارس)2022)با رباط واملسجل بتاريخ)
با رباط فإن الجمع) (،2022 أبريل) (8
 STE. PRO(ا ذام ا غير ا ذادي  شركة

G IMMO SARL تورر ما ولي :
الحصص  مجموع  تفويت 
)750حصة) ا تي وتوفر عليها ا سي  
بنذب  هللا ادريس  في ا شركة  فائ 2 

ا سي  ا صولي خلي  .
الحصص  مجموع  تفويت 
)625حصة) ا تي تتوفر عليها ا سي 2 
بنذب  هللا واسمينة في ا شركة  فائ 2 

ا سي  ا صولي خلي  .
الحصص  مجموع  تفويت 
)375حصة) ا تي تتوفر عليها ا سي 2 
ا شركة  فائ 2  في  بنذب  هللا  ادوة 

ا سي  ا صولي خلي  .
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الحصص  مجموع  تفويت 
)250حصة) ا تي وتوفر عليها ا سي  
برادلي رشي  في ا شركة  فائ 2 ا سي  

ا صولي خلي  .
رشي   برادلي  ا سي ان  استوا ة 
مهامهما  من  ادريس  هللا  وبنذب  
ا سي   وتذيين  كمسيران  لشركة، 

ا صولي خلي  مسير وحي   لشركة.
باملحكمة  ا وا وني  اإلو اع  تم 
اإلبت ائية بسال بتاريخ 30 ماي 2022 

تحت ا رقم 38961.
 لبيان وا نشر

إمضاء

78 P

 SOCIETE PARAPHARMACIE
MAMOUN

SARL
ش.م.م

عات رأسمال وو ر ب 100.000 
درهم

املور اإلجتماعي: تمار2 حي املغرب 
ا ذربي ا ذمار2 80 املحل رقم 6

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
1346479

تأسيس شركة
بموت�سى عو  عرفي مؤرخ بتمار2)
في)19)ماي)2022)واملسجل في ا رباط)
رقم) تحت  (2022 ماي) (25 بتاريخ)
21639)تم إنشاء)وإقامة  ظام قا ون)

ا شركة وا تي تتصف كما ولي):
عات) شركة  (: ا وا و ية) ا صفة 

مسؤو ية مح ود2.
 PARAPHARMACIE (: إسمها)

.MAMOUN
ه فها):

ا تجميل) مستحضرات  بيع 
با توسيط.

تاجر.
تمار2 حي املغرب ا ذربي) (: مورها)

ا ذمار2)80)املحل رقم)6.
سنة تبت ئ من ووم) (99 (: أم ها)

ا تويي  في ا سجل ا تجاري.
درهم) (100.000.00 (: رأسما ها)
حصة إجتماعية) (1000 موسمة إلى)
موزعة) درهم  لواح 2،) (100 بويمة)

كا تالي):
 500 إومز ن) عزيز  ا سي  
درهم  لواح 2) (100 بويمة) حصة 

50.000.00)درهم.
 500 (: طلحة) عائشة  ا سي 2 
درهم  لواح 2) (100 بويمة) حصة 

50.000.00)درهم.
تم تذيين ا سي  عزيز) (: تسييرها)
إومز ن مسير  لشركة وع ك مل 2 غير)

مح ود2.
من) تبت ئ  (: اإلجتماعية) ا سنة 
شهر) متم  في  وتنتهي  وناور  فاتح 

ديسمبر من كل سنة.
ووتطع من األرباح) (: توزيع األرباح)
اإلحتياط) أجل  من  (% (5 ا صافية)
ا صافية) ا باقي من األرباح  ا وا وني 
توزع على املشاركين حسب الحصص)
بها) املحتفظة  املبا غ  باستثناء)
املخصصة) أو  املتتا ية   لسنوات 
 إلحتياطات حسب قرارات ا شركاء.

اإلو اع) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 
بتمار2) باملحكمة اإلبت ائية  ا وا وني 
2022)وسجل في ا سجل) وو يو) (6 في)
ا تجاري بتمار2 بتاريخ)6)وو يو)2022 

تحت رقم)1164.
79 P

STE.FAITWORKS SYSTEMS
رأسما ها : 100.000 درهم

مورها اإلجتماعي : رقم 27 املحل رقم 
2 إقامة ا رابية شارع ابن خل ون 

املسير2 2 تمار2
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
 لشركة املؤرخ في)10)ماي)2022)تمت)

املصادقة على ما ولي):
محم ) الحب�سي  ا سي   تفويت 
وا سي  فتاح جواد لجميع الحصص)
املذكور2) ا شركة  في  وملكونها  ا تي 
حصة  لسي ) (1000 أي) أعاله 

الحسين اوت بن حسو.
تذيين ا سي  اوت بن حسو مسير)

ج و   لشركة.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ا تجارية بتمار2 بتاريخ)31)ماي)2022 

تحت رقم)8220.
80 P

 ARRIBAT DEVELOPPEMENT
 HOTELLERIE

شركة عات مسؤو ية مح ود2 
      رأسما ها : 12.000.000,00 درهم

3, ز وة املذسكر, حسان, ا رباط
ا تبرع بالحصص

ا ذام) الجمع  مل اوالت  I.تبذا 
ديسمبر) (20 بتاريخ) ا ذادي  غير 
 ARRIBAT 2021،) شركة)
              DEVELOPPEMENT HOTELLERIE
مح ود2،) مسؤو ية  عات  شركة 
درهم.) ( (12.000.000,00 رأسما ها)
ومورها االجتماعي:)3,)ز وة املذسكر،)

حسان،)ا رباط تورر ما ولي:
-)ا تبرع بالحصص بين:

إلبنها) بشوش  عائشة  ا سي 2 
 (5000) أالف) خمسة  بنذمار  عادل 

حصص.
إلبنتها) بشوش  عائشة  ا سي 2 
 (5000) أالف) خمسة  بنذمار  إ هام 

حصص.
إلبنتها) بشوش  عائشة  ا سي 2 
 (5000) بنذمار خمسة أالف) ف وى 

حصص.
إلبنتها) بشوش  عائشة  ا سي 2 
 (5000) أالف) خمسة  بنذمار  هن  

حصص.
-))تغيير ا فصل)6)و7)من ا وا ون)

األسا�سي.
وق  تم اإلو اع ا وا وني   ى) ((II
بتاريخ) ا رباط  في  ا تجارية  املحكمة 

30)ماي)2022)تحت رقم)125094.
81 P

 WELCOM HOTEL
 ANNAKHIL

شركة عات مسؤو ية مح ود2       
رأسما ها : 2.500.000.00 درهم

23, مكرر شارع الجزائر, حسان, 
ا رباط

ا تبرع بالحصص
ا ذام) الجمع  مل اوالت  I.تبذا 
ديسمبر) (20 بتاريخ) ا ذادي  غير 
 WELCOM HOTEL 2021،) شركة)
عات مسؤو ية) شركة  (ANNAKHIL

 2.500.000.00 رأسما ها) مح ود2،)
مكرر) (,23 ومورها االجتماعي:) درهم.)

شارع الجزائر،)حسان،)ا رباط.
II)-)تورر ما ولي:

-)ا تبرع بالحصص بين:
عادل) بنذمارإلبنه  رشي   -ا سي  
وخمسة) مائة  وثالثة  آ ف  بنذمار 

وسبذون)(1375))حصص.
إ هام) بنذمارإلبنته  -ا سي  رشي  
وخمسة) مائة  وثالثة  آ ف  بنذمار 

وسبذون)(1375))حصص.
-ا سي  رشي  بنذمار إلبنته ف وى)
وخمسة) مائة  وثالثة  آ ف  بنذمار 

وسبذون)(1375))حصص.
بنذمار إلبنته هن ) -ا سي  رشي  
وخمسة) مائة  وثالثة  آ ف  بنذمار 

وسبذون)(1375))حصص.
إلبنها) بشوش  عائشة  -ا سي 2 
عادل بنذمار أ فين)(2000))حصص.

إلبنتها) بشوش  عائشة  -ا سي 2 
إ هام بنذمار أ فين)(2000))حصص.

إلبنتها) بشوش  عائشة  -ا سي 2 
ف وى بنذمار أ فين)(2000))حصص.
إلبنتها) بشوش  عائشة  -ا سي 2 

هن  بنذمار أ فين)(2000))حصص.
-))تغيير ا فصل)6)و7)من ا وا ون)

األسا�سي.
 III-)وق  تم اإلو اع ا وا وني   ى)
بتاريخ) ا رباط  في  ا تجارية  املحكمة 

30)ماي)2022)تحت رقم)125092.
82 P

EVENEMENT VOYAGE
SARL AU

استثنائي) عام  جمع  بموت�سى 
 2022 2)وو يو) حرر في ا رباط بتاريخ)
 EVENEMENT ا شركة) شريك  قرر 
VOYAGE)ش.م.م عات شريك وحي )

ما ولي):
استوا ة ا سي  ا سذ اوي محم )

من منصبه كمسير  لشركة.
محم ) ا شتواني  ا سي   تذيين 
رقم) ا تذريف  الحامل  بطاقة 

E431087)كمسير وحي )) لشركة.
ا وا ون) من  (13 املاد2) تذ ول 

األسا�سي  لشركة.
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بكتابة) (: ا وا وني) اإلو اع  تم 

باملحكمة ا تجارية با رباط) ( ا ضبط)

وو يو) (6 بتاريخ) (125237 تحت رقم)

.2022

83 P

SOCIETE XCEL INVEST
S.A.R.L

رأسما ها : 100.000.00 درهم

مورها اإلجتماعي : 4 ز وة  وبا يا، 

تجزئة 4 سكتور 17 بلوك 1 حي 

رياض ا رباط

تأسيس شركة عات املسؤو ية 
املح ود2

مسجل) عرفي  عو   بموت�سى 

تم) (،2022 مارس) (28 با رباط بتاريخ)

عات) أسا�سي  شركة  قا ون  تكوين 

خصائصها) املح ود2  املسؤو ية 

كا تالي):

 XCEL INVEST (: ا تسمية)

.S.A.R.L

ا ه ف :

إستثمار عواري.

ز وة  وبا يا،) املور اإلجتماعي : 4)

تجزئة)4)سكتور)17)بلوك)1)حي رياض)

ا رباط.

امل 2):)99)سنة ابت اء)من تسجيل)

ا شركة با سجل ا تجاري.

 100.000 (: اإلجتماعي) ا رأسمال 

حصة قيمة) (100 درهم موسمة إلى)

كل واح 2)1000)درهم موزعةكا تالي:

ا سي 2 ابتسام فلييو)50)حصة.

ا سي 2 ه ى شاطري)50)حصة.

ا تسيير):)تم تذيين ا سي 2 ابتسام)

ا تذريف) الحاملة  بطاقة  فلييو 

.AD87542(ا وطنية ع د

الحاملة) شاطري  ه ى  وا سي 2 

ع د) ا وطنية  ا تذريف   بطاقة 

كمسيرتين  لشركة ومل 2) (G397243

غير مح ود2.

من فاتح وناور إلى) (: ا سنة املا ية)

31)ديسمبر.

:)  ى كتابة) تم اإلو اع ا وا وني)
باملحكمة ا تجارية با رباط) ( ا ضبط)
بتاريخ)30)مارس)2022)سجل تجاري)

ع د)159155.
موتطف وبيان)

ا نشر

دووان الحسابات

84 P

 ZAD HOLDING
SARL

شركة عات مسؤو ية مح ود2
رأسما ها : 100.000.00 درهم

مورها اإلجتماعي : رقم 21، ساحة 
أبو بكر ا ص وق، ا شوة رقم 8 

أك ال ا رباط
رقم ا سجل ا تجاري : 147561 

امل ونة ا رباط
عرفي  لجمذية) محضر  على  بناء)
ا ذمومية اإلستثنائية املؤرخة في)26 
 ZAD AVOCADO(ماي)2022) شركة
AGRICULTURE SARL)ش.م.م عات)
قرر) درهم،) (100.000.00 رأسمال)

ا شركاء)بما ولي):
املوافوة على تغيير اسم ا شركة.

 ZAD ا سابق) ا شركة  اسم 
 AVOCADO AGRICULTURE

.SARL
 ZAD الج و ) ا شركة  اسم 

.HOLDING  SARL
تم اإلو اع ا وا وني):)في))املحكمة)
وو يو) (6 بتاريخ) با رباط  ا تجارية 

2022)تحت ا رقم)8008.
الستخراج وعكر

املسير

85 P

C4 INVEST
SARL AU

شركة عات مسؤو ية مح ود2 
بشريك واح 

رأسما ها : 500.000.00 درهم
مورها اإلجتماعي : شارع محم  بن 

عب  هللا عمار2 الحاج ا تهامي ا رباط 
مجازين رقم 1 املحيط

عرفي  لجمذية) محضر  على  بناء)
في) املؤرخة  اإلستثنائية  ا ذمومية 
 C4 INVEST 2022) شركة) ماي) (17
عات) ش.ع.م.م.ش.و  (SARL AU
قرر) درهم،) (500.000.00 رأسمال)

ا شريك ا وحي ))ما ولي):

حصة) (150 بيع) ( على) املوافوة 
درهم  لحصة) (100,00 بويمة)
سواط) عماد  ا سي   بين  ا واح 2 
رقم) ا وطنية  الحامل  لبطاقة 
حمز2) ا سي   D6243153) صالح 
سواط الحامل  لبطاقة ا وطنية رقم)

.D850793
تغيير ا شكل ا وا وني من شركة)
عات مسؤو ية مح ود2 شريك وحي )
مسؤو ية) عات  ) شركة  (SARL AU

.SARL(2مح ود
تم اإلو اع ا وا وني):)في))املحكمة)
وو يو) (6 بتاريخ) با رباط  ا تجارية 

2022)تحت ا رقم)8009.
الستخراج وعكر

املسير

86 P

INVECAP
SARL AU
تأسيس

مؤرخ) عرفي  عو   بموت�سى 
ق ) با رباط  (2022 ماي) (13 بتاريخ)
املسؤو ية) عات  شركة  تأسيس  تم 
املح ود2 بشريك وحي  وا تي تحمل)

الخصائص ا تا ية):
.INVECAP SARL AU(:(ا تسمية

عات) شركة  (: ا وا و ية) ا صفة 
املسؤو ية املح ود2 بشريك وحي .

ا ه ف اإلجتماعي):)
ا رأسما ية) ا سلع  تاجر 

واإلم ادات واملواد اإلستهالكية.
أعمال ا بناء.

ا تجار2.
درهم) (100.000 (: املال) رأس 
 100 موسم إلى1000)حصة من فئة)

درهم  لحصة ا واح 2 كما ولي):
1000)حصة) ا سي  اورهو هشام)

إجتماعية).
املجموع):)1000)حصة إجتماعية.
من) ابت اء) سنة  (99 (: امل 2)

ا تأسيس ا نهائي.
ا سنة املا ية):)من فاتح وناور إلى31 

ديسمبر من كل سنة ما ع ا ا سنة)

األولى تبت ئ من تاريخ ا تسجيل.
ز وة واد زيز،) (4 (: املور اإلجتماعي)

ا طابق ا ثا ث،)ا شوة رقم)7)أك ال)

ا رباط.

:)تسير ا شركة من طرف) ا تسيير)
ا سي  اورهو هشام مل 2 غير مح ود2.
اإلو اع) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 
)باملحكمة ا تجارية با رباط) ا وا وني)
تحت رقم)125123)واملوي 2 با سجل)

ا تجاري رقم)160665.
87 P

K.N.S PROMOTION
شركة مح ود2 املسؤو ية

رقم 32، ساحة أبو بكر ا ص وق 
شوة رقم 3 أك ال ا رباط

هبات بالحصص اإلجتماعية
وتغيير املور اإلجتماعي وتحويل 

ا شكل ا وا وني
بموت�سى محضر ا ورارات املؤرخ)
 2021 سبتمبر) (21 ووم) با رباط 
 K.N.S ا وحي   شركة) ا شريك 
مح ود2  شركة   PROMOTION
املسؤو ية ق  اتخذ ا ورارات ا تا ية :
بالحصص  هبة  على  املوافوة 
تنفيذها  تم  ا تي  اإلجتماعية 
وتتضمن   2021 سبتمبر   21 بتاريخ 

ا تفاصيل ا تا ية :
قيمة  إجتماعية  حصة   400
تنتمي  درهم   100 منها  ا واح 2 
تابذة  شركة  بالفريج  أمل   لسي  
ا هبة  سبيل  علال  جميذها  تذطى 
 K.N.S بالفريج  سمير  محم    لسي  

.PROMOTION S.A.R.L
هبة) أن  ا وحي   ا شريك  يذتبر 
وتم) شرعية  اإلجتماعية  الحصص 

إبالغ ا شركة با شكل ا صحيح.
من) املو مة  اإلستوا ة  قبول 
ا سي  أمل بالفريج من مهمته كمسير)
مشارك  لشركة وإبراء)عمته نهائيا من)

اإلدار2.
ا وا وني  لشركة) ا شكل  تحويل 
إلى) املسؤو ية  مح ود2  شركة  من 
بشريك) املسؤو ية  مح ود2  شركة 

وحي .
قبول ا سي  محم  سمير بالفريج)
وحي   لشركة) كمسير  بمهامه 
من) ابت اء) املمنوحة  ه  وا سلطات 

21)سبتمبر)2021.
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اإلجتماعي  لشركة) املور  تحويل 

ا رباط) من  (K.N.S PROMOTION

رقم)32)ساحة أبو بكر ا ص وق شوة)

 32 رقم) ا رباط  إلى  أك ال  (3 رقم)

ساحة أبو بكر ا ص وق رقم أك ال)

ا رباط ابت اء)من)21)سبتمبر)2021.

تحيين ا وا ون األسا�سي  لشركة.)

باملحكمة) ( تم) (: ا وا وني) اإلو اع 

ا تجارية با رباط))ووم)9)فبراور)2022 

تحت رقم)122020.

 88 P

QI TOYS

شركةمح ود2 املسؤو ية

املور اإلجتماعي : رقم 6 ز وة ا وا�سي 

محم  عاشور ا سوي�سي ا رباط

الحل املسبق
املؤرخ) ا ذام  الجمع  تبذا ملحضر 

با رباط ووم)8)أبريل2022)قرر شركاء)

مح ود2) شركة  (QI TOYS شركة)

املسؤو ية ا ورارات ا تا ية):

ا شركة) املصادقة على حسابات 

وأوضا) (2022 أبريل) (7 املوقوفة ووم)

ا سي ) طرف  من  املحرر2  ( ا ذوود)

عمته) إبراء) وكذ ك  كريم  بنمسذود 

ا نهائية من ا تسيير.

 QI TOYS املسبق  شركة) الحل 

من) شركةمح ود2 املسؤو ية ابت اء)

8)أبريل)2022)وتح و  مور ا تصفية)

باملور اإلجتماعي  لشركة وا كائن ب)

ز وة ا وا�سي محم  عاشور) (6 رقم)

ا سوي�سي ا رباط.

كريم) بنمسذود  ا سي   تذيين 

وا تأك ) (QI TOYS كمصفي  شركة)

من قبو ه.

اإلو اع) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 

)باملحكمة ا تجارية با رباط) ا وا وني)

ا رقم) تحت  (2022 أبريل) (28 ووم)

. 124231
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ADAPT INFORMATIQUE
SARL AU

 15 بموت�سى عو  عرفي مؤرخ في)
با رباط ق  تم تأسيس) (2022 أبريل)
املح ود2) املسؤو ية  عات  شركة 
عات شريك وحي  تحمل الخصائص)

ا تا ية):
 ADAPT (: ا تسمية)

.INFORMATIQUE
عات) شركة  (: ا وا و ية) ا صفة 
شريك) عات  املح ود2  املسؤو ية 

وحي .
ا ه ف اإلجتماعي):)

تطوير وصيا ة الحسابات.
ا تونيات الح وثة.

املذلومات) تكنو وجيا  هن سة 
وإدار2 مرافق تكنو وجيا املذلومات.

مذالجة بيا ات الحاسوب.
درهم) (100.000 (: املال) رأس 
 100 موسم إلى1000)حصة من فئة)

درهم  لحصة).
99)سنة ابت اء)من) (: امل 2) (: امل 2)

ا تأسيس ا نهائي.
ا سنة املا ية):)من فاتح وناور إلى31 
ديسمبر من كل سنة ما ع ا ا سنة)

األولى تبت ئ من تاريخ ا تسجيل.
املور اإلجتماعي):)15شارع األبطال)

رقم)7)ا رباط أك ال.
بن) فوزية  ا سي 2  (: ا تسيير)

ا طا ب.
ا تجارية) باملحكمة  ا تسجيل  تم 
 2022 أبريل) (28 بتاريخ) با رباط 

ا سجل ا تجاري رقم)159879.
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ZABAT
شركة عات املسؤو ية املح ود2 

ملساهم ا وحي 
رأسما ها : 700.000 درهم

املور اإلجتماعي : 448 شارع محم  
الخامس سكن صوفيا 3 ماج 26 

بلف ور ا  ارا بيضاء
182687Tcc ا سجل ا تجاري

ا تذريف ا ضريبي : 40171056
ا ضريبة املهنية : 37947640

رقم ا تذريف املوح  : 
00005205000069

ا ورارات) ا شركاء) اتخذ 
ماي) (9 بتاريخ) ا تا ية  اإلستثنائية 

2022))قرر ا شركاء)ما ولي):

ترماس) ا سي   على  املوافوة 

وحي ج و   شركة إدريس كشريك 

.ZABAT SARL

شركة) أسهم  ملكية  تم  ول 

بتوقيع خاص بتاريخ) (ZABAT SARL

بموجبها) وثيوة  ول  (،2022 ماي) (9

جميع) عمر  موالي  بحاري  ا سي  

أسهمه في ا شركة أي)4200)سهم إلى)

ا سي  ترماس إدريس الحامل  بطاقة)

 UA45439 رقم) ا وطنية  ا تذريف 

ومتلك ا سي ) 100.00)درهم،) بسذر)

كما) سهم،) (4200 إدريس) ترماس 

زفاتي  ادوةجميع) ا سي 2  باعت 

سهم) (2800 ا شركة) في  أسهمها 

الحامل) إدريس،) ترماس  ا سي   إلى 

رقم) ا وطنية  ا تذريف   بطاقة 

درهم،) (40.000 بسذر) ( (UA45439

ا سي ) ع ك  بموجب  أصبح  حيث 

 7000 اآلن) ومتلك  إدريس  ترماس 

سهم.

ا سي ) املسير  امل ور  استوا ة 

ا سي ) وتذيين  عمر  موالي  بحاري 

ترماس إدريس كم ور مسير)،)الحامل)

رقم) ا وطنية  ا تذريف   بطاقة 

.UA45439

عات) شركة  إلى  ا شركة  تحول 

مسؤو ية مح ود2 مع شريك واح .

تحيين ا ووا ين).

اإلجراءات) إتمام  صالحيات 

اا شكلية.
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مكتب اإلستشارات اإلدارية 
املتعددة التخصصات

2C2M : اختصار

شركة عات مسؤو ية مح ود2
رأس املال : 100.000 درهم

املور اإلجتماعي : 10، شارع الحرية 

ا طابق 3 ا شوة رقم 5 ا  ارا بيضاء

بموجب شروط سن  خاص مؤرخ)

با  ارا بيضاء،) (2022 أبريل) (26 في)

األسا�سي  شركة) ا نظام  إنشاء) تم 

ا ذي) (SARL املسؤو ية) مح ود2 

تتمثل خصائصه فيما ولي):

:)شركة استشارات) اسم ا شركة)

إدارية متذ د2 ا تخصصات اختصار)

.2C2M

عات  شركة  (: ا وا وني) ا شكل 

مسؤو ية مح ود2).
رأس املال):)وح د))رأس ملال بمبلغ)

100.000.00)درهم.

ا غرض من ا شركة):)ا غرض من)

ا شركة سواء)في املغرب أو في الخارج.

ا  عم واملصاحبة،) اإلستشارات،)

وا تكوين،) ا ت ريب  ا ت قيق،)

ا تجار2،) اإلعالميات،) ا  ارسة،)

خ مات األعمال.

ا تنمية) وا توجيه،) ا ت ريب 

ا صناعية،) ا هن سة  ا ذاتية 

الخ مات.

شارع) (10 (: اإلجتماعي) املور 

 5 الحرية ا طابق ا ثا ث ا شوة رقم)

ا  ارا بيضاء.

م 2 ا شركة):)ح دت في)99)سنة)

من تاريخ قي ها في ا سجل ا تجاري.

:وتم املساهمة) حصة املساهمات)

بها  لشركة من خالل.

ا سي  محم  أمين ا ذاملي بمبلغ)

50000.00)درهم.

بمبلغ) عرفة  بن  سذاد  ا سي 2 

50000.00)درهم.

مسيرا) عين  (: وا تنظيم) اإلدار2 

ا سي ) مح ود2  غير  ومل 2   لشركة 

 27 في) املو ود  ا ذاميلي  محم   زار 

من) با  ارا بيضاء) (1982  وفمبر)

الحامل  بطاقة) مغربية  جنسية 

 BL45622 رقم) ا وطنية  ا تذريف 

املويم في ا  ارا بيضاء)شارع ا رياض)

ا ذالي ز وة)15رقم)119.

:))تب أ في فاتح) ا سنة اإلجتماعية)

وناور وتنتهي في)31)ديسمبر.

اإلو اع) تم  ( (: ا وا وني) اإلو اع 

الجهوي) با  ار  ا وا وني  إلستثمار 

ماي) (23 ا بيضاء) ا بيضاء) ملركز 

.2022
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RAYPROD
S.A.R.L

تأسيس شركة عات املسؤو ية 
املح ود2

بموت�سى عو  عرفي محرر با رباط)
تأسيس) تم  (2022 ماي) فاتح  بتاريخ 
شركة عات املسؤو ية املح ود2 وا تي)

تحمل الخصائص ا تا ية):
ا تسمية):)راوبرود شمم.

عات) شركة  (: ا وا و ية) ا صفة 
املسؤو ية املح ود2.

كل األنشطة املرتبطة) (: املوضوع)
باإل تاج واإلخراج في املجال ا سمعي)

ا بصري.
ا رأسمال) ح د  (: املال) رأس 
10.000)درهم) اإلجتماعي  لشركة في)
حصة إجتاعية من) (100 موسم إلى)

فئة)100)درهم  لحصة.
ا شركاء):

 50 ا بازي) ا  ون  صالح  ا سي  
حصة إجتماعية.

ا سي 2 هبة هللا ا ذلمي)50)حصة)
إجتماعية.

املجموع):)100)حصة إجتماعية.
من) ابت اء) سنة  (99 (: امل 2)

ا تأسيس ا نهائي.
املور اإلجتماعي):)ز وة ا هن  إقامة)

ا هن  شوة رقم)1)ا رباط.
تم تذيين ا سي  صالح) (: ا تسيير)
وع ك) وحي   كمسير  ا بازي  ا  ون 

مل 2 غير مح د2.
باملحكمة) ( (: ا وا وني) اإلو اع  تم 
وو يو) (3 بتاريخ) با رباط  ا تجارية 
رقم) ا تجاري  ا سجل  (،2022

.160763
)موتطف  لنشر واإلشهار
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CAFE RITAZZQ
SARL

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2

بناء)على عو  عرفي أعلن ا وا ون)
األسا�سي  شركة مح ود2 املسؤو ية)

عات املميزات ا تا ية):
 CAFE RITAZZQ SARL اإلسم:)

شركة عات مسؤو ية مح ود2.
املوضوع):)

موهى.
مخبز2 وحلويات.

مطذم.
 596 إقامة رقم) (: املوراإلجتماعي)

حي ا سالم بوز يوة.
من تاريخ) سنة ابت اء) (99 (: امل 2)

ا تأسيس ا نهائي.
100.000درهم مكون) (: ا رأسمال)
واح 2) كل  قيمة  حصة  (1.000 من)

منها)100)درهم.
 500 ا كريم) عب   حتين  ا سي  

حصة.
 500 فاطنة) شتوكة  بن  ا سي 2 

حصة.
وإدارتها) ا شركة  تسير  (: ا تسيير)
عب ) حتين  ا سي   تصرف  تحت 
فاطنة) شتوكة  بن  وا سي 2  ا كريم 
األسا�سي  لشركة) طبوا  لوا ون 
ا كاملة وع ك مل 2 غير) مع ا سلطة 

مح ود2.
ا سنة اإلجتماعية):)من فاتح وناور)

إلى)31)ديسمبر.
ا وا وني) اإلو اع  أ جز  (: اإلو اع)
باملحكمة اإلبت ائية بنسليمان بتاريخ)
30)ماي)2022)تحت ا سجل ا تجاري)

رقم)7589.
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KM CAPITAL
SARL AU

ك م كابيطال ش.م.م.ش.و
برأسمال : 100.000 درهم

39 شارع  الواقوت ا طابق الخامس 
شوة د ا  ارا بيضاء

ICE N°000.108.715000.012
خفض رأسمال ا شركة إلى 

100.000 درهم
اإلستثنائي) ا ذام  الجمع  قرر 
2022) شركة) املنذو  بتاريخ25)ماي)

ك م كابيطال ش.م.م.ش.و ما ولي):
من) ا شركة  رأسمال  خفض 
 100.000 إلى) درهم  (4.759.000
4.659)حصة) درهم عن طريق إ غاء)
حصة،) درهم  كل  (1.000 فئة) من 

خفض مبرر برواج عادي ال وتطلب)
رأسمال دوران كبير.

ا سادس) ا فصل  تغيير 
من) (ا رأسمال)) وا سابع) (املساهمة))
ا وا ون األسا�سي وتحيين هذا األخير.
:)  ى) ا وا وني) اإلو اع  تم 
ا تجارية) املحكمة  ضبط  كتابة 
(،2022 وو يو) (7 ووم) با  ارا بيضاء)

تحت ع د)826.755.
موتطف وبيان  إلشهار
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STE ZAKIMED
SARL

في) مسجل  عرفي  عو   بموت�سى 
با رباط تم تأسيس) (2022 أبريل) (19

شركة عات املسؤو ية املح و2.
عات) شركة  (: ا وا و ية) ا صفة 

املسؤو ية املح و2.
ه فها اإلجتماعي):

بيع املذ ات ا طبية.
رأس املال):)100000)درهم.

من) ابت اء) سنة  (99 (: امل 2)
ا تأسيس ا نهائي.

من فاتح وناور إلى) (: ا سنة املا ية)
31)ديسمبر من كل سنة ما ع ا ا سنة)

األولى تبت ئ من تاريخ ا تسجيل).
51)قطاع املج ) (: املور اإلجتماعي)

تجزئة أم كلثوم ا ذياو 2 سال.
:)تسير ا شركة من طرف) ا تسيير)

ا سي 2 سار2 تي 2.
اإلو اع) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 
باملحكمة اإلبت ائية بسال) ( ا وا وني)

تحت رقم)36041.
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 STE DAR AL AZIAE
TAKLIDIA

SARL AU
تصفية ا شركة

على إثر قرار الجمع ا ذام ا ذادي)
 2021 16) وفمنبر) ووم) املنذو  
 DAR AL AZIAE TAKLIDIA  شركة)
املسؤو ية) عات  شركة  (SARL AU
رأسما ها) وحي   بشريك  املح ود2 

10.000.00)درهم))تورر ما ولي):

تمت) ( املصفي) تورير  قراء2  بذ  

املصادقة على حسابات ا تصفية.

وا نطق) املصفي  عمة  وإخالء)

بإقفال عمليات ا تصفية.

ا سجل ا تجاري رقم)20259.

بكتابة) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 

اإلبت ائية) املحكمة  ( ا ضبط   ى)

تحت) (،2022 ماي) (26 بتاريخ) بسال 
رقم)38950.
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 STE DAR AL AZIAE

TAKLIDIA
SARL AU

على إثر قرار الجمع ا ذام ا ذادي)

2020) شركة) أبريل) (24 املنذو  ووم)

 DAR AL AZIAE TAKLIDIA SARL

املح ود2) املسؤوية  عات  شركة 
)تورر ما) 10.000.00)درهم) رأسما ها)

ولي):

تصفية ا شركة.

دهلك) فطيمة  ا سي 2  إعالن 

كمصفية  لشركة.

مجموعة ا ضحى) (: مور ا تصفية)
الخير إقامة)70)رقم)1)سال الج و 2.

:)  ى كتابة) تم اإلو اع ا وا وني)

بسال) ا تجارية  باملحكمة  ا ضبط 

تحت رقم) (2022 بتاريخ فاتح مارس)

.38431

98 P

SOCIETE PARADIALY
SARL AU

مؤرخ) عرفي  عو   بموت�سى 
قرر) (2022 وو يو) (3 بتاريخ) ومسجل 

املشاركون في ا شركة ما ولي):

حريش) ا سي 2  من  األسهم  بيع 

 ادوة إلى ا سي  بوزيطي أحم .

79)شارع) (: تغيير مور ا شركة من)

 6 ا شوة) ا ثاني  ا طابق  سينا  ابن 
سوق) فرج  بالد  إلى  ا رباط  أك ال 

لحباس حي يذووب) (51 الجملة رقم)

املنصور ا رباط.
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ا وا وني  لشركة) ا شكل  تحويل 
من بارادولي ا شركة عات املسؤو ية)
بارادوالي) ا شركة  إلى  املح ود2 
املح ود2) املسؤو ية  عات  ا شركة 

شريك واح .
تذيين ا سي  بوزيطي أحم  مسيرا)
زهيري) ا سي 2  واستوا ة   لشركة 

 اجية من ا تسيير.
بكتابة) (: ا وا وني) اإلو اع  تم 
ا تجارية) املحكمة  ا ضبط   ى 
2022،)تحت) 3)وو يو) با رباط بتاريخ)

رقم)125217.
ا سجل ا تجاري رقم)150745.

موتطف وبيان
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SOCIETE N2MAR
مؤرخ) عرفي  عو   بموت�سى 
2022)قرر) أبريل) (25 ومسجل بتاريخ)

املشاركون في ا شركة ما ولي):
 7 ا رباط) ا شركة من  تغيير مور 
حي ا رياض األ   س إقامة فرطوبة)
حي) (5 ا رباط إلى ا رباط) (4 متجر) (II
 II فرطوبة) إقامة  األ   س  رياض 

متجر)4)ا رباط.)
بكتابة) (: ا وا وني) اإلو اع  تم 
ا تجارية) املحكمة  ا ضبط   ى 
2022،)تحت) 3)وو يو) با رباط بتاريخ)

رقم)125220.
ا سجل ا تجاري رقم)158255.

موتطف وبيان
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 FID HORIZON
COMPTABILITE CONTENCIEUX FISCAL

COMPTABLE AGREE PARL’ETAT

SOCIETE ILAFO
SARL AU

تجزئة هيبة ا وطذة 46 رقم 4 حي 
واد فاس- فاس

اإلستثنائي) ا ذام  الجمع  على 
ا ذمل) بها  الجاري  وطبوا  لووا ين 
فإن) (2022 وو يو) (6 واملنذو  بتاريخ)
 SOCIETE ILAFO شركة) شركاء)

ش.م.م.
(: ا شركة) رأسمال 

100.000.00درهم.

 4 رقم) فاس  (: اإلجتماعي) املور 

واد) هيبة  تجزئة  (46 رقم) ا وطذة 

فاس.

ا شركة) قررت  قرار  لشركة:)

ا وفل ا نهائي.

بكتابة) (: ا وا وني) اإلو اع  تم 

بفاس)) ا تجارية  باملحكمة  ا ضبط 

تحت رقم)2440/2022.
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 STE. GROUPE SCOLAIRE

YGHAT PRIVEE
SARL

تجزئة الح ووة ز وة 19 رقم 

ZC258 حي واد فاس فاس

اإلستثنائي) ا ذام  الجمع  على 

ا ذمل) بها  الجاري  وطبوا  لووا ين 

 2022 مارس) (11 بتاريخ) واملنذو  

 STE. GROUPE شركة) شركاء) فإن 

.SCOLAIRE YGHAT PRIVEE SARL
(: ا شركة) رأسمال 

100.000.00درهم.

 19 ز وة) فاس  (: اإلجتماعي) املور 
ZC258)تجزئة الح ووة حي واد) رقم)

فاس)-فاس.

قرار  لشركة:)

حل ا شركة.

بكتابة) (: ا وا وني) اإلو اع  تم 

بفاس)) ا تجارية  باملحكمة  ا ضبط 

تحت رقم)2022/1331.
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STE M.S D’OR
SARL AU

املور االجتماعي : ا طابق 6 رقم 42 

مكاتب اشرف، ز وة عب  ا كريم 

بنجلون فاس امل ونة الج و 2، فاس

بتاريخ) توثيوي  عو   بموت�سى 

تم تأسيس ا شركة) (،2022 ماي) (17

مح ود2 املسؤو ية  تكون خاصيتها)

كا تالي):

 STE M.S D’OR (: با تسمية)

.SARL

في) ا غرض من ا شركة  (: ا ه ف)

كل من املغرب والخارج من بيع وشراء)

وتوزيع وتجار2 في ا ذهب واملجوهرات)

مباشر2) غير  أو  مباشر2  وبصفة 

ا نشاطات ا تي ته ف إلى ا تنمية.

ا طابق) فاس  (: االجتماعي) املور 

مكاتب اشرف ز وة عب ) (42 رقم) (6

ا كريم بنجلون.

 100.000 (: ا شركة) رأسمال 

درهم.

ا سي  ا سالوي امله ي):)100.000 

درهم.

:)تسير ا شركة من طرف) ا تسيير)

ا سالوي) ا سي   هو  واح   مسير 

امله ي.

تبت ئ من فاتح وناور وتنتهي في)31 

ديسمبر من كل سنة.

بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

بفاس) ا تجارية  باملحكمة  ا ضبط 

تحت رقم)2022/2189.
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COMO TRA CO

ائتما ية مذتم 2 من طرف وزار2 املا ية

مورها):)ممر جبل أ كور إقامة)11)رقم)4)سال)

الج و 2

ا هاتف):)06889501

STE PERFO FORAGE
SARLAU

رأسما ها : 10.000 درهم

تبذا  ورار ا شريك ا وحي  وومه)

عريض) 2022) شركة  أبريل) (20

املسؤو ية) عات  شركة  كونساي 

تغيير) قرر  وحي   بشريك  املح ود2 

االسم االجتماعي من اسم من):

 PERFO إلى) (AARID CONSEIL

ا وا ون) من  (2 ا فصل) (،FORAGE

األسا�سي وتغير.

تحيين ا وا ون األسا�سي  لشركة.

تم اإلو اع ا وا وني   ى املحكمة)

ماي) (17 وومه) با رباط  ا تجارية 

2022،)تحت رقم)124687.
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STE LBL BUSINESS
SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : RUE(MOULAY
 RACHID 2EME(ETAGE(IMM 7

APP: N°6 HASSAN(RABAT
تغيير املور ا رئي�سي  لشركة

بيع األسهم االجتماعية
ا ذرفي  لجمع) ا ذو   بموت�سى 
ماي) (9 بتاريخ) االستثنائي  ا ذام 

2022،)قرر ا شركاء)ما ولي):
األسهم) بيع  على  املوافوة 
محم ) ا سي   قبل  من  االجتماعية 
بوطربوش ا ذي باع بموجب عو  بيع)
األسهم املرفق جميع أسهمه أي)250 
100)درهم  لسهم ا واح ) سهما من)
أعاله  لسي ) املذكور2  ا شركة  في 

 براومي ووسف.
تغيير املور االجتماعي  لشركة إلى)
املور الج و  ا كائن في شارع موالي)
 7 رقم) عمار2  ا ثاني  ا طابق  رشي  

شوة رقم)6)حسان،))ا رباط.
تذ ول ا وا ون األسا�سي  لشركة)

:)بن )4)و6)و7)من ا وا ون األسا�سي.
األسا�سي) ا وا ون  تح وث 

 لشركة.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 3880 رقم) تحت  با رباط  ا تجارية 

.D125050(،2022(بتاريخ)27)ماي
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BUY CAR
SARL

تأسيس شركة
.BUY CAR SARL(:(اسم ا شركة

عات) شركة  (: ا وا و ية) ا صفة 
مسؤو ية مح ود2.

تجار2) (: االجتماعي) ا ه ف 
ا سيارات بالجملة.

شارع األمير) (24 (: املور االجتماعي)
سي ي محم  حي ا رشاد ا ورية سال.

امل 2):)99)سنة.
 100.000 (: ا شركة) رأسمال 

درهم.
مسير ا شركة):)محبوب إسماعيل،)
 13 سنة) املزداد  مغربية،) جنسية 
ا رماني) بم ونة  (1998 أكتوبر)
ا وطنية) ا بطاقة  رقم  الخميسات،)
اهل) برياض  ا واطن  (،AE200305
سال عمارC1(2)ا شوة)2)تابريكت سال.
محبوب) ا سي   (: ا شركاء)

إسماعيل)500)حصة.
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ا سي  امله ي ازكغن)500)حصة.

 04 (: تاريخ تسجيل ا ذو  ا ذرفي)

أبريل)2022)بسال تحت رقم)248.
ا تجاري) با سجل  ا تسجيل  رقم 

35733)باملحكمة ا تجارية بسال.
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ARCHIVEX
شركة مساهمة عات ا رأسمال : 

10.000.000 درهم

املور االجتماعي : ا حي ا صناعي  ذين 

ا سبع، ز وة ل، ا  ار ا بيضاء، 

املغرب

املسجلة با سجل ا تجاري  ل ار 

ا بيضاء تحت رقم 83471

اإلدار2) مجلس  قرار  بموجب 

2022)والجمع ا ذام) 25)وناور) بتاريخ)

بتاريخ) املنذو   ا ذادي  وغير  ا ذادي 

10)فبراور)2022،)تورر ما ولي):

اإلحاطة علما باستوا ة):

سينكر) إسماعيل  ا سي  

كمتصرف) منصبه  من  أوزيلفا�سي 

ورئيس وم ور تنفيذي  لشركة.

من) أ  رياسن  ستان  ا سي  

منصبه كمتصرف با شركة.

ا سي  فيليكس ميهاي من منصبه)

كمتصرف با شركة.

إلى) متصرفين  منصب  في  تذيين 

غاوة الجمع ا ذام املنذو   لمصادقة)

على حسابات ا سنة املا ية املنتهية في)

31)ديسمبر)2026):

سينكر) إسماعيل  خلفا  لسي  

دوغالس) إدوارد  وا سي   أوزيلفاش،)

 1967 فبراور) (16 في) املو ود  بريتي 

وخلفا  لسي ) ا كن وة  الجنسية  عو 

زكي) محم   ا سي   مهعي،) فيليكس 

4) وفمبر) موا ي ) من  ا شويردوني 

1976)عو الجنسية املغربية.

دوغالس) إدوارد  ا سي   تذيين 

بريتي رئيسا تنفيذوا  لشركة.

األسا�سي) ا نظام  صياغة  إعاد2 

 لشركة.

تم اإلو اع ا وا وني بولم املحكمة)
 2 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 
 826015 رقم) تحت  (،2022 وو يو)
با سجل) ا تذ ولي  وا تسجيل 
ا تجاري  ل ار ا بيضاء)بتاريخ)2)وو يو)

2022)تحت رقم)19060.
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COORDI-TRAD
SARL AU

تفويت الحصص وتحويل ا شكل 
ا وا وني

املؤرخ) املحضر  بموت�سى 
2022) شركة) وناور) (20 ووم) بتمار2 
ش م م رأسما ها) (COORDI-TRAD
100.000)درهم،)ا كائن مورها بتمار2)
املسير2)1)عمار2)6)رقم)2)مكرر ا طابق)
ا تجاري) با سجل  األر�سي واملسجلة 
وافق) (،80.545 رقم) تحت  با رباط 
ا ذادي ملساهمي) ا غير  ا ذام  الجمع 

ا شركة):
ا تي) حصة  (400 تفويت) على 
رشي 2) رصافي  ا سي 2  تمتلكها 
 فائ 2 ا سي  حي 2 عمر ا واطن حي)
املغرب ا ذربي،)رقم)1494،)تمار2)09 
والحامل  لبطاقة ا وطنية  لتذريف)
و تيجة ملا عكر،)غير) (،U75143 رقم)
ا فصلين)6)و7)من ا نظام ا تأسيس.

وبذ  بيع االسهم هذا أصبح رأس)
املال ا شركة على ا نحو ا تالي):

في) عمر  حي 2  ا سي   ساهم 
ا شركة بمبلغ)100.000)درهم.

املاد2)7):)رأس املال.
ا شركة) املال  رأس  تح و   تم 
إلى) موسم  درهم  (100.000 بمبلغ)
1000)سهم بويمة)100)درهم  لسهم)
 1000 إلى) (001 مرقمة من) ا واح ،)
شاملة،)م فوعة با كامل ومخصصة)
بما وتناسب مع حووق كل)  لشركاء)

منهم على ا نحو ا تالي):
 1000 وملك) عمر  حي 2  ا سي  

سهم مرقمة من)0)إلى)1000.
استوا ة ا شريك املنتهية والوته.

استوا ة) ا ذام  االجتماع  ووبل 
ا سي 2 رصافي رشي 2 ويذطيها عمته)

بشكل عام ونهائي.

تحويل ا شكل ا وا وني من شركة)
إلى ش ش م شريك) (SARL ش ش م)
سبق،) ملا  SARL AU،) تيجة  وحي )
ا شكل) تحويل  ا ذام  الجمع  قرر 
عات) شركة  من  ا وا وني  لشركة 
إلى شركة) (SARL مسؤو ية مح ود2)
عات مسؤو ية مح ود2 بشريك واح )

.SARL AU
تح وث ا نظام األسا�سي.

تورر الجمع ا ذام تح وث ا نظام)
األسا�سي وع ك بذ  االجتماعي ا ذام)

غير ا ذادي في)20)وناور)2022.
تم اإلو اع ا وا وني بكتابة ضبط)
املحكمة ا تجارية با رباط ووم فاتح)

وو يو)2022،)تحت رقم)125115.
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 SOCIETE SHAHDOLAY
SERVICE
SARL AU

استثنائي) عام  جمع  بموت�سى 
2020.)قرر) 5)أكتوبر) حرر في ا رباط)
 SOCIETE ا وحي   لشركة) ( ا شريك)
ش.م.م) (SHAHDOLAY SERVICE

عات ا شريك ا وحي  ما ولي):))
طرف) من  حصة  (1000 تفويت)
ا سي 2) إلى  حمي   عمور  ( ا سي )

غزالن اوت  اصر.
استوا ة ا سي ))عمور حمي  من)

منصبه كمسير  لشركة.
غزالن اوت  اصر) ( تذيين ا سي 2)

كمسير2 وحي 2  لشركة.
من) ( و13) (7 (،6 املواد) تذ ول 

ا وا ون األسا�سي  لشركة.
بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
بتمار2)) ( ا ضبط باملحكمة االبت ائية)
تحت))4109))بتاريخ)12)أكتوبر)2020
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STE ZOHAL MULTISERVICE
SARL AU

رأسما ها : 100.000 درهم
مورها : شارع الجيش امللكي ا رقم 

17 املر�سى، ا ذيون، ا ذيون
تذ والت قا و ية

بموت�سى محضر ا ورار االستثنائي)
فبراور) (19 بتاريخ) ا وحي    لشريك 

2022،)تمت املصادقة على ما ولي):
بإضافة) ا شركة  ه ف  توسيع 

األنشطة ا تا ية):
ا تسيير ا توني  بواخر ا صي .

وا وا وني) اإلداري  ا تسيير 
واملحاسباتي  بواخر ا صي .

االجتماعي  لشركة) املور  تحويل 
 17 ا رقم) امللكي  الجيش  شارع  من 
(: ا تالي) ا ذنوان  إلى  ا ذيون  املر�سى،)
 819 ا رقم) تجزئة املسير2 الخضراء)

امليناء)ا ذيون.
تحيين ا وا ون األسا�سي  لشركة.

باملحكمة) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 
ماي) (3 بتاريخ) با ذيون  االبت ائية 

2022،)تحت رقم)2022/1609.
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JAKSON INVEST
تأسيس رشكة

تبذا  لذو  ا ذرفي بتاريخ)31)ماي)
2022،)تم وضع قوا ين ا شركة عات)

املميزات ا تا ية):
.JACKSON INVEST(:(ا تسمية

عات) شركة  (: ا وا وني) ا شكل 
ا شريك) وعات  املح ود2  املسؤو ية 

ا وحي .
وتذلق نشاط ا شركة) (: املوضوع)

سواء)باملغرب أو خارجه):
منذش عواري.....

ا سمار2) شارع  (: ا رئي�سي) املور 
ا طابق) (02 عمار2) ا ضباط   ادي 

األول رقم)01)ا ذيون.
ا رأسمال):)ح د في مبلغ)100.000 
حصة من) (1000 إلى) درهم موسمة 
فئة)100)درهم  لواح 2 في ملك عب )

ا صادق بن  جخوخ.
ا سي ) تسيير من طرف  (: اإلدار2)

عب  ا صادق بن  جخوخ.
بكتابة) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 
ا ضبط باملحكمة االبت ائية با ذيون)
رقم) تحت  (،2022 وو يو) (6 بتاريخ)

.1625/2022
سجل تجاري رقم)41969.

111 P



ع د)5721 - 22)عو ا وذ 2)1443 )22)وو يو)2022)الجريدة الرسمية   10882

KAMAQUA
تأسيس شركة 

تبذا  لذو  ا ذرفي بتاريخ))2)وو يو)
2022،)تم وضع قوا ين ا شركة عات)

املميزات ا تا ية:
                 .KAMAQUA(:(ا تسمية

عات) شركة  (: ا وا وني) ا شكل  (
ا شريك) وعات  املح ود2  املسؤو ية 

ا وحي .
وتذلق نشاط ا شركة) (: املوضوع)

سواء)باملغرب أو خارجه):)
جميع األنشطة املتذلوة با صي )
إعاد2 تأهيل ا سفن وشرائها وحيازتها)
وتأجيرها،) واستيرادها  وتشغيلها 

وإدار2 جميع ا سفن…
 73 :صن وق ا برو ) املور ا رئي�سي)
ز وة) االداري  ا حي  ا ذيون،) ميناء)

ا سمراء)رقم)18)ا ذيون.
مبلغ))) في  ح د  (: ا رأسمال)
 1000 إلى) موسمة  درهم  (100.000
حصة من فئة)100)) لواح 2 في ملك))

محم   بيل ا تازي.
ا سي )) تسيير من طرف  (: اإلدار2)

محم   بيل ا تازي.
بكتابة) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 
ا ضبط باملحكمة االبت ائية با ذيون)
رقم) تحت  (،2022 وو يو) (3 بتاريخ)
رقم) تجاري  سجل  (1610/2022

.41943
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STE ASENGI
تذ والت قا و ية 
.STE ASENGI(:(ا تسمية

عات) شركة  (: ا وا وني) ا شكل 
املسؤو ية املح ود2.

ز وة بود يب رقم) (: املور ا رئي�سي)
280)حي خط ا رملة)01)ا ذيون.

الجمع) مل اوالت  طبوا  (: املوضوع)
((،2022 ماي) (20 بتاريخ) ( ا غير عادي)

قرر)))املشاركون))ما ولي):
الحل ا نهائي  لشركة.

بكتابة) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 
ا ضبط باملحكمة االبت ائية با ذيون)
رقم)) تحت  (،2022 وو يو) (6 بتاريخ)

.2022/1624
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HANAQUA
تأسيس شركة 

تبذا  لذو  ا ذرفي بتاريخ))2)وو يو)
2022،)تم وضع قوا ين ا شركة عات)

املميزات ا تا ية:
.HANAQUA(:(ا تسمية

عات) شركة  (: ا وا وني) ا شكل 
ا شريك) وعات  املح ود2  املسؤو ية 

ا وحي .
وتذلق نشاط ا شركة) (: املوضوع)

سواء)باملغرب أو خارجه):)
جميع األنشطة املتذلوة با صي )
إعاد2 تأهيل ا سفن وشرائها وحيازتها)
وتأجيرها،) واستيرادها  وتشغيلها 

وإدار2 جميع ا سفن…
املور ا رئي�سي):)صن وق ا برو )73 
ا ذيون،) ادي ا ضباط عمار2) ميناء)

02)ا شوة)03))ا ذيون.
مبلغ))) في  ح د  (: ا رأسمال)
 1000 إلى) موسمة  درهم  (100.000
حصة من فئة)100)) لواح 2 في ملك))

محم   بيل ا تازي.
)ا سي )) ( :)تسيير من طرف) اإلدار2)

محم   بيل ا تازي.
بكتابة) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 
ا ضبط باملحكمة االبت ائية با ذيون)
رقم) تحت  (2022 وو يو) (3 بتاريخ)
رقم) تجاري  سجل  (1611/2022

.41945
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OUKSSASSEN TRAVAUX
SARL

تم تأسيس شركة عات مسؤو ية)
مح ود2،)عات املواصفات ا تا ية):

 OUKSSASSEN (: ا تسمية)
TRAVAUX)ش م م.

املور):)21)ساحة أبو بكر ا ص وق)
شوة رقم)8)أك ال،)ا رباط.

ا نشاط ا تجاري):)أعمال متنوعة)
أو ا بناء.

امل 2):)99)سنة.
درهم،) (100.000 (: املال) رأس 
موسم إلى)1000)حصة من فئة)100 
ا سي ) وحملها  كاملة،) مؤدا2  درهم،)

لحسن عزيز)500)حصة.

ا سي  عزيز املج وب)500)حصة.

عزيز) لحسن  ا سي   (: ا تسيير)

غير) مل 2  املج وب  عزيز  وا سي  

مح ود2.

با سجل) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 

ا تجاري باملحكمة ا تجارية با رباط)

رقم) تحت  (،2022 وو يو) (3 بتاريخ)

.125219

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري)

.160759
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AMENAVERS PLUS

SARL AU

تم تأسيس شركة عات مسؤو ية)

مح ود2 عات ا شريك ا وحي ،)عات)

املواصفات ا تا ية):

 AMENAVERS PLUS (: ا تسمية)

ش م م ش و.

بئر) (،2034 ا طابق ا ثاني) (: املور)

ا رامي جنوب ا ونيطر2.

ا نشاط ا تجاري):

ممون الحفالت.

املحالت،) ا واجهات،) تنظيف 

ا شوق.

تاجر.

امل 2):)99)سنة.

درهم،) (100.000 (: املال) راس 

موسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

ا سي ) وحملها  كاملة،) مؤدا2  درهم،)

محم  أمين لحمودي)1000)حصة.

أمين) محم   ا سي   (: ا تسيير)

لحمودي مل 2 غير مح ود2.

با سجل) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 

االبت ائية) ا تجاري  لمحكمة 

(،2022 ماي) (25 بتاريخ) با ونيطر2 

تحت رقم)91476.

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري):)

.65409
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BIJ EPAULIS
SARL

تم تأسيس شركة عات مسؤو ية)
مح ود2،)عات املواصفات ا تا ية):
ا تسمية):)BIJ EPAULIS)ش م م.

املور):)21)ساحة أبو بكر ا ص وق)
شوة رقم)8)أك ال،)ا رباط.

ا نشاط ا تجاري):
االستيراد وا تص ور.

تاجر.
استشارات ا تسيير.

امل 2):)99)سنة.
رأس املال):)100.000)درهم موسم)
100)درهم) 1000)حصة من فئة) إلى)
مؤدا2 كاملة وحملها ا سي  نغماميال)
درهم) (100 600)حصة بويمة) ما يو)
 لحصة ا سي 2 زو اتي أبو بو  ين و))
درهم) (100 بويمة) حصة  (400   و)

 لحصة.
ا سي  بيجو نغمامبيال) (: ا تسيير)

ما يوو،)مل 2 غير مح ود2.
با سجل) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 
ا تجاري  لمحكمة ا تجارية با رباط)
رقم) تحت  (،2022 وو يو) (3 بتاريخ)
ا سجل) في  ا تويي   رقم  (،125230

ا تجاري)160769.
117 P

JAMEL SONS COMPANY
SARL

رقم ا سجل ا تجاري : 140961
تذ ول شركة

بتاريخ) حر  عو   بموت�سى 
با رباط  لجمع ا ذام) (2022 6)أبريل)
 JAMEL SONS االستثنائي  شركة)

COMPANY)ش م م تم ما ولي):
تحويل املور االجتماعي  لشركة):

من)15)شارع األبطال شوة رقم)4  
أك ال،)ا رباط.

إلى متجر دوار أوالد سالمة شرق)
عين عتيق،)تمار2.

تح وث ا نظام األسا�سي):
تح وث) ا ذام  االجتماع  وورر 
ا تذ والت) ملراعا2  األسا�سي  ا نظام 
املذتم 2 وبا تالي سيتم تذ ول املاد2)

.04
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ا ضبط) بكتابة  اإلو اع  تم   و  
تحت) با رباط  ا تجارية  باملحكمة 
ا رقم)125252)بتاريخ)6)وو يو)2022.
118 P

STE ING CONSORTIUM
SARL AU

با رباط) مؤرخ  محضر  بموت�سى 
بتاريخ)19)ماي)2022،)تم ما ولي):

حل ا شركة وتسمية حازم ا تهامي)
بمورها) ا شركة  ربيع  تصفية  أبو 

االجتماعي.
با رباط) ا تجارية  باملحكمة  تم 
2022) إلو اع) وو يو) فاتح  بتاريخ 

ا وا وني تحت رقم)125135.
119 P

VALYANS CONSULTING
ا زياد2 في رسمال ا شركة

تذيين متصرف
تذ وـل تالزمـي  لفصل ا سادس

من ا نظام األسا�سي
إح اث فئة األسهم «ج» وإعاد2 

صياغة ا نظام األسا�سي
ا ذادوة) غير  ا ذامة  الجمذية  إن 
ماوو) (27 في) املنذو 2  وا ذادوة 
الحاملة  تسمية) 2022،) لشركة 
(،«VALYANS CONSULTING»
شركة مساهمة،)ا كائن مورها با  ار)
37،)شارع عب  ا لطيف بن) ا بيضاء)
زاوية ز وة علي عب  ا رزاق،) ق ور،)
ا بيضاء) ا  ار  (- ا تجاري) (ا سجل 
ا زياد2) قررت  ق :) (،(107.185 رقم)
في رسمال ا شركة بمبلغ)7.855.000 
27.855.000)درهم) درهم  رفذه من)
طريق) عن  درهم،) (35.710.000 إلى)
سهم عات) (78.550 إح اث وإص ار)
إسمية  لسهم) كويمة  درهم  (100
إص ار) بمكافأ2  املوتر ة  ا واح ،)
درهم،) (42.145.000 إجما ية بمبلغ)
تكتتب  ضيا وت فع قيمتها كاملة عن )

االكتتاب؛
املوقف) ا شرط  تحت  قررت 
ا نهائي) اإل جاز  مذاونة  في  املتمثل 

 لزياد2 في ا رسمال):

 ا تذ ول ا تالزمي  لفصل ا سادس
من ا نظام األسا�سي؛

وا ذمل) «ج») إح اث فئة األسهم)
على إعاد2 صياغة ا نظام األسا�سي؛

ا تذيين بصفته متصرفا:
مغربي) ا هبطي،) هشـام  ا سي  

الجنسية.
الحامل  بطاقة ا تذريف ا وطنية)

.BJ 220439(ع د
وا ساكن املسير2،)2،)إقامة نسيم)

رقم)61)–)مراكش.
إن مجلس اإلدار2 خالل اجتماعه)

بتاريخ)31)ماوو)2022،)ق :
في) ا نهائي  لزياد2  اإل جاز  عاون 
27.855.000)درهم إلى) ا رسمال من)

35.710.000)درهم؛
تذ ول) مفذول  سريان  سجل 
ا فصل ا سادس من ا نظام األسا�سي)
املتصرف) وتذيين  أعاله  إ يه  املشار 

ا سا ف ا ذكر؛
سجل سريان مفذول فئة األسهم)
«ج»)وإعاد2 صياغة ا نظام األسا�سي.)
تم ا ويام باإلو اع ا وا وني بكتابة)
ا ضبط   ى املحكمة ا تجارية  ل ار)
تحت) (2022 وو يو) (6 بتاريخ) ا بيضاء)

رقم)826607. 
120 P

MABRIKA
SARL AU

تأسيس شركة
تلواه) رسمي  عو   بموت�سى 
الحنصالي) ا زهراء) فاطمة  األستاع2 
أبريل) (22 بتاريخ) با رباط،) موثوة 
عات) شركة  تأسيس  تم  (،2022
وحي ) وشريك  مح ود2  مسؤو ية 

املسما2):
طبوا) (MABRIKA SARL AU
وا تي) (96.5 رقم) ا وا ون  ملوتضيات 

تحمل املميزات ا تا ية):
.MABRIKA(:(ا تسمية

في) استشارات  (: ا شركة) ه ف 
ا تكوين ا سياحي.

ز وة) (،14 (: االجتماعي) املور 
ووغوزالفيا،)حسان،)ا رباط.

ا طالقا من ووم) 99)سنة،) (: امل 2)
أنشائها ما ع ا حا ة ا فسخ املبكر.

راس املال):)100.000)درهم موسم)
حصة اجتماعية من فئة) (1000 إلى)
تم تأدوتها  و ا) درهم  لحصة،) (100

في ح ود مجموع رأسمال ا شركة.
 FREDERIQUE ا سي 2) (: اإلدار2)
 MARIE PIERRE MICHELE
كمسير2 وحي 2  لشركة،) (،HUARD
ا تأسي�سي  لشركة) وفوا  لوا ون 
جميع) منحها  مع  مح ود2  غير  مل 2 

ا صالحيات ا واسذة.
املذكور2) ا شركة  تسجيل  تم 
با سجل ا تجاري  لمحكمة ا تجارية)
با رباط تحت رقم)5091)من ا سجل)

ا تحليلي.
 لبيان وا نشر

121 P

كابيطا يا
25،)شارع شجر2 ا و س،)قطاع)19،)بلوك س،)

حي ا رياض،)ا رباط

PEPINIERE MYRTUS
SARL AU

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

تحرير) تم  عرفي  عو   بموت�سى 
عات) األسا�سي  شركة  ا وا ون 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي ،) ها الخاصيات ا تا ية):
 PEPINIERE MYRTUS(:(ا تسمية

.SARL AU
املوضوع):)أعمال ا بستنة الخ.......
ووم) من  ابت اء) سنة  (99 (: امل 2)

تسجيلها با سجل ا تجاري.
املور):)15،)شارع األبطال،)ا شوة)

رقم)4،)أك ال،)ا رباط.
ا شريك ا وحي .

 100 وملك) (: ا فوراء) إدريس 
ا تذريف) الحامل  بطاقة  حصة،)

.G411130(ا وطنية رقم
 10.000 في) مح ود  (: املال) رأس 

درهم.
(: إدريس ا فوراء) (: املسير ا وحي )
الحامل  بطاقة) حصة،) (100 وملك)

:G411130(ا تذريف ا وطنية رقم

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ا تجارية با رباط ووم)6)وو يو)2022،)

تحت رقم)125258.

122 P

GOLDEN MASTER
SARL AU

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 بشريك وحي 

بتاريخ) عرفي  عو   بموت�سى 

تأسيس) تم  با رباط  (2022 23)ماي)

مح ود2) مسؤو ية  عات  شركة 

باملواصفات) م  م  وحي  ش  بشريك 

ا تا ية):

 GOLDEN MASTER (: ا تسمية)

.SARL AU

ا ه ف االجتماعي):

أشغال ا نظافة وا بستنة.

ممون الحفالت)(ا طبخ....).

أشغال مختلفة أو ا بناء.

 48 ا ذمار2) (: االجتماعي) املور 

شوة)1)شارع فا   و   عمير،)أك ال،)

ا رباط.
رأسمال ا شركة):)100.000)درهم)

موسمة على)1000)حصة  كل واح 2)

100)درهم.
طارق) ا سي   (: ا شركة) مسير 

ا ذ اوي،) فتر2 غير مح ود2.

اإلو اع ا وا وني):)تم   ى املحكمة)

ا تجارية بتاريخ)7)وو يو)2022،)تحت)
رقم)125295.

123 P

M.D KHADAMAT
  SARL AU

تأسيس شركة عات املسؤو ية 
املح ود2.

بموت�سى عو  عرفي بسال بتاريخ)))
ا وا ون) تم وضع  (،2022 أبريل) (22

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

وحي ،) شريك  عات  املح ود2 

الخصائص ا تا ية:

 M.D (: االجتماعية) ا تسمية 

.KHADAMAT SARL AU
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ا ه ف االجتماعي):

أعمال ا بناء)جميع الحرف.

أعمال مختلفة.

ا تجار2 ا ذامة.

املور االجتماعي):)14)ز وة روستال)

حي روستال تبروكت سال.

امل 2 االجتماعية):)99)سنة ابت اء)

من تاريخ تأسيسها.

  500000 (: االجتماعي) ا رأسمال 

حصة) (5000 على) موزعة  درهم 

وزعت) درهم  لحصة  (100 فئة) من 

كما ولي):)

سي  محم  أوجاع))5000)حصة.)

ا سنة االجتماعية):)تب أ من فاتح)

وناور الى)31)دجنبر من كل سنة.

ا تسيير):)سي  محم  أوجاع مسير)

 لشركة مل 2 غير مح ود2.

تم إو اع ا سجل ا تجاري بمكتب)

سال) االبت ائية  باملحكمة  ا ضبط 

رقم) تحت  (،2022 وو يو) (2 بتاريخ)

.38992

124 P

NOREST GROUP
SARL

ا حالل ا شركة ا سابق ألوا ه
في) املؤرخ  املحضر  بموت�سى 

ا شركاء) قرر  (،2021 17) وفمبر)

(،NOREST GROUP SARL  شركة)

ب) االجتماعي  رأسما ها  املو ر 

مورها) ا كائن  درهم،) (100.000

شارع األمير موالي) (17 االجتماعي ب)

با سجل) املسجلة  ا رباط،) عب  هللا 

ا تجاري با رباط تحت رقم)100093،)

ا حالل ا شركة ا سابق ألوا ه ورسخ)

االجتماعي) املور  في  ا تصفية  مور 

ومارس مهام املصفي) املذكور أعاله،)

ا سي  االسماعيلي ادريس.

بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

با رباط) ا تجارية  باملحكمة  ا ضبط 

ووم)24)ماي)2022،)تحت رقم)3745.
 إلشار2 وا نشر

125 P

TRACK DWS
SARL

ا حالل ا شركة ا سابق ألوا ه
ب) املؤرخ  املحضر  بموت�سى 
ا شريك) قرر  (،2021 17) وفمبر)
 TRACK DWS SARL(ا وحي   شركة
االجتماعي) رأسما ها  املو ر  (،AU
مورها) ا كائن  درهم،) (100.000 ب)
شارع األمير موالي) (17 االجتماعي ب)
با سجل) املسجلة  ا رباط،) عب  هللا 
ا تجاري با رباط تحت رقم)109067،)
ا حالل ا شركة ا سابق ألوا ه ورسخ)
االجتماعي) املور  في  ا تصفية  مور 
ومارس مهام املصفي) املذكور أعاله،)
ا سي  االسماعيلي) ا وحي   ا شريك 

ادريس.
بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
با رباط) ا تجارية  باملحكمة  ا ضبط 
ووم)16)ماي)2022،)تحت رقم)3745.

 إلشار2 وا نشر

126 P

 NAUTICA PLAISANCE
شركة مح ود2 املسؤو ية

عات شريك وحي 
رأسما ها : 100.000 درهم

املور االجتماعي :  15 شارع األبطال 
ا شوة 4 أك ال ا رباط

ا وحي ) املساهم  مل اوالت  طبوا 
ا ذادي) ا غير  ا ذام  بالجمع  املجتمع 
تورر) ق   (،2022 ماي) (25 بتاريخ)

ما ولي):
قبول استوا ة ا سي  رشي  بودالي)
وتذيين كمسير مل 2 غير مح ود2،)تبذا)
 لبن )13)من ا وا ون األسا�سي مع كل)
ا صالحيات  لتصرف باسم و صالح)
عو) ا غريش،) جمال  ا سي   ا شركة 
 18 ب) مزداد  املغربية،) الجنسية 

وو يو)1984)باملضيق.
املصادقة على ا ورارات الخاصة)
املنفذ2 من طرف) ا ذمليات  وجميع 

ا تسيير.
بكتابة) ا وا وني  ا وضع  تم 
ا تجارية) املحكمة  ا ضبط   ى 
2022)تحت) 6)وو يو) با رباط،)بتاريخ)

رقم)125263.
127 P

RADILIAS TRANS شركة

SARL AU

املور االجتماعي 15 شارع األبطال 

شوة رقم 4 أك ال - ا رباط

الحل املسبق  لشركة

قرر ا شريك ا وحي  ووم)20)أبريل)

2022)ما ولي):

من) الحل املسبق  لشركة ابت اء)

30)أبريل)2022)؛

ا توزاني) راضية  ا سي 2  تذيين 

مصفي  لشركة)؛

حي) ا شركة  تصفية  مور  تذيين 

أبي رقرار ز وة)28)رقم)19)ا رباط.

ا وا وني  لشركة) االو اع  تم 

با رباط،) ا تجارية  باملحكمة 

رقم تحت  (2022 مارس) (30  بتاريخ)

.D(:(125083

128 P

 ANTALKA شركة

DISTRIBUTION

SARL

املور االجتماعي : ممر أحم  ون خا   

 صري إقامة 3 رقم 11 سال الج و 2

قرر الجمع ا ذام االستثنائي ووم)

7)فبراور)2022)ما ولي):

الحصص) تفويت  على  املوافوة 

االجتماعية  لشركة)؛

 ANTOINE( قبول استوا ة ا سي

MISSOFFE

ا وهاب) عب   علي  ا سي   تذيين 

كمسير  لشركة مل 2 غير مح د2)؛

تحيين ا نظام األسا�سي  لشركة.

ا وا وني  لشركة) االو اع  تم 

بتاريخ بسال  االبت ائية   باملحكمة 

17)ماي)2022)تحت رقم)38895.

129 P

TRANS REBBATI

شركة عات املسؤو ية املح ود2 

بشريك وحي 

رأسما ها : 100.000 درهم

املور اإلجتماعي : 15، ز وة سبو، 

مركز املذامالت «الشوب» مكتب 

رقم 2، ا طابق الخامس ا ونيطر2

تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عو   بموت�سى 

با ونيطر2،)تم وضع ا وا ون األسا�سي)

املح ود2) املسؤو ية  عات   شركة 

املواصفات) عات  وحي   بشريك 

ا تا ية):

 TRANS REBBATI (: ا تسمية)

.SARL AU

عات  شركة   : ا وا وني  ا شكل 

املسؤو ية املح ود2 بشريك وحي .

املور اإلجتماعي : 15، ز وة سبو، 

مركز املذامالت «الشوب» مكتب رقم 

2، ا طابق الخامس ا ونيطر2.

موضوع ا شركة : املواو ة في  ول 

ا بضائع (وطنيا ودو يا)

رأسمال  : ح د  ا شركة  رأسمال 

درهم   100.000 مبلغ  في  ا شركة 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  موسم 

100 درهم  لواح 2، محرر2  بويمة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

ا شركاء كا تالي :

ا سي  إدريس زروال 1000 حصة.

امل 2):)99)سنة.

ا تسيير):)أسن  إلى ا سي  إدريس 

زروال.

من فاتح وناور إلى) (: ا سنة املا ية)

31)ديسمبر.

ا تجاري) با سجل  ا تويي   تم 

باملحكمة اإلبت ائية با ونيطر2 تحت)

رقم)65491)بتاريخ فاتح وو يو)2022.

130 P
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YATRAV
شركة مح ود2 املسؤو ية

مورها االجتماعي : شارع محم  
ا  ووري ومحم  عب و إقامة 

كامليا ا طابق ا ثاني مكتب رقم 24 
ا ونيطر2

تغيير ه ف ا شركة
ا غير) ا ذام  الجمع  إثر  على 
ماي) (26 بتاريخ) املنذو   ا ذادي 
(،YATRAV 2022،)قرر شركاء)شركة)
رأسما ها) املسؤو ية  شركة مح ود2 
االجتماعي) مورها  درهم  (100.000
شارع محم  ا  ووري ومحم  عب و)
مكتب) ا ثاني  ا طابق  كامليا  إقامة 

رقم)24)ا ونيطر2 ما ولي):
تغيير ه ف ا شركة إلى):

أو) املختلفة  األشغال  في  مواو ة 
ا بناء)؛

تاجر)؛
أو) ا صناعية  املذ ات  تأجير 

اآلالت.
ا وا ون) من  (3 ا بن ) تذ ول 

األسا�سي.
باملحكمة) ا وا وني  االو اع  تم 
بتاريخ با ونيطر2   االبت ائية 

2)وو يو)2022)تحت رقم)91580.
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FIDCONET
SARL

 SOCIETE PRO HOLDING
IMMO

مؤرخ) عرفي  عو   بموت�سى 
(،2022 فبراور) (25 بتاريخ) با ونيطر2،)
املسؤو ية) عات  شركة  تأسيس  تم 
الخصائص) تحمل  وا تي  املح ود2 

ا تا ية):
 PRO شركة) (: ا تسمية)

HOLDING IMMO)ش.ع.م.م.
عات) شركة  (: ا وا وني) ا شكل 

املسؤو ية املح ود2.
:)شارع إمام ملك) املور اإلجتماعي)

رقم)3)سي ي وحي ا غرب.
إنذاش) (: االجتماعي) ا ه ف 

ا ذواري.

ا ذمليات) كل  عامة  وبصفة 
ا تي  ها) واملا ية  وا ذوارية  ا تجارية 
من) وا تي  ا شركة،) بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في تنمية ا شركة.
من) ابت اء) سنة  (99 (: امل 2)

ا تأسيس ا نهائي.
محم ) ا سي   إلى  أسن   ا تسيير 

ا بخاري.
فاتح) من  تبت ئ  (: املا ية) ا سنة 
ديسمبر من كل سنة ما) (31 وناور إلى)
تاريخ) من  تبت ئ  األولى  ا سنة  ع ا 

ا تسجيل.
(: مبلغ) في  ح د  (: املال) رأس 
 1000 موسمة إلى) درهم،) (100.000
درهم  لواح 2،) (100 بويمة) حصة 

س د اكتتابها وتوزيذها كا تالي):
ا سي  محم  ا بخاري)500)حصة)؛
ا سي  احم  امحزون)500)حصة.
قي ت) (: ا وا وني) اإلو اع 
ا شركة با سجل ا تجاري باملحكمة)
االبت ائية بسي ي سليمان تحت رقم)

3323)تاريخ)25)فبراور)2022.
من أجل املستخرج واإلشار2

في كو يط
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BUILD BA PROMO SYG
 SOCIETE(AU(CAPITAL(DE :

500.000 DH
مؤرخ) عرفي  عو   بموت�سى 
(،2022 ماي) (11 بتاريخ) با ونيطر2،)
املسؤو ية) عات  شركة  تأسيس  تم 
الخصائص) تحمل  وا تي  املح ود2 

ا تا ية):
 BUILD BA شركة) (: ا تسمية)

PROMO SYG)ش.ع.م.م.
عات) شركة  (: ا وا وني) ا شكل 

املسؤو ية املح ود2.
:)شارع إمام ملك) املور اإلجتماعي)

رقم)3)سي ي وحي ا غرب.
إنذاش) (: االجتماعي) ا ه ف 

ا ذواري.
ا ذمليات) كل  عامة  وبصفة 
ا تي  ها) واملا ية  وا ذوارية  ا تجارية 
من) وا تي  ا شركة،) بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في تنمية ا شركة.

من) ابت اء) سنة  (99 (: امل 2)
ا تأسيس ا نهائي.

محم ) ا سي   إلى  أسن   ا تسيير 
ا بخاري ورضوان زرويل.

فاتح) من  تبت ئ  (: املا ية) ا سنة 
ديسمبر من كل سنة ما) (31 وناور إلى)
تاريخ) من  تبت ئ  األولى  ا سنة  ع ا 

ا تسجيل.
(: مبلغ) في  ح د  (: املال) رأس 
 5000 موسمة إلى) درهم،) (500.000
درهم  لواح 2،) (100 بويمة) حصة 

س د اكتتابها وتوزيذها كا تالي):
 2500 ا بخاري) محم   ا سي  

حصة)؛
 2500 زرويل) رضوان  ا سي  

حصة.
قي ت) (: ا وا وني) اإلو اع 
ا شركة با سجل ا تجاري باملحكمة)
االبت ائية بسي ي سليمان تحت رقم)

3379)تاريخ)11)فبراور)2022.
من أجل املستخرج واإلشار2

في كو يط
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 LOUIS LE PINCE
ETABLISSEMENT PRIVE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 

بشريك وحي 
رأسما ها االجتماعي : 100.000 درهم
مورها االجتماعي : موطن با ونيطر2 
مكتب رقم 19 عمار2 24-26 شارع 

االمير2 ال ة عيشة
تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 بشريك وحي 
املؤرخ)) ا ذرفي  ا ذو   بموجب 
تأسست) (،2022 وناور) (17 بتاريخ)
مح ود2) مسؤو ية  عات  شركة 
بشريك وحي  في الخصائص ا تا ية):

ا تسمية):)تحمل ا شركة اسم):
 LOUIS LE PINCE
ETABLISSEMENT PRIVE)ش.ع.م.م)

بشريك وحي .
ا شركة  ها كموضوع) (: املوضوع)
ا ذمليات) الخارج  في  كما  املغرب  في 

ا تا ية):

(ا تكوين) اإلدارية) االستشارات 
املستمر).

في) مح د  (: االجتماعي) ا رأسمال 
درهم موسمة) ((100.000) مئة أ ف)
على أ ف)(1000))حصة من فئة مائة)
)100))درهم  لحصة ا واح 2 مكتتبة)
با كامل باسم ا شريك ا وحي  ا سي )

ا هاني محم .
موطن) (: اإلجتماعي) املور 
با ونيطر2،)مكتب رقم)19)عمار2)-26

24)شارع االمير2 ال ة عيشة.
امل 2):)م 2 ا شركة مح د2 في)99 

سنة ابت اء)من ووم ا تأسيس.
ويسيرها) ا شركة  و ور  اإلدار2 
ا سي  ا هاني محم  مل 2 غير مح د2.
األرباح):)خمسة في املائة  الحتياط)
ا وا وني،)وا باقي ووزع أو وضاف تبذا)

 ورار ا شريك ا وحي  أو ا شركاء.
اإلو اع) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 
االبت ائية) باملحكمة  ا وا وني 
با ونيطر2 وقي ت با سجل ا تجاري)
ماي) (23 بتاريخ) (65375 رقم) تحت 

.2022
بمثابة موتطف وبيان

املسير ا وحي 
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TITRIT SERVICES
شركة عات املسؤو ية املح ود2

املور االجتماعي : ازاوية ز وة زمزم 
ومصر عمار2 سهيلة متجر رقم 1 

ا ونيطر2
وفا2 شريك

ا ذام) الجمع  محضر  بموت�سى 
 TITRIT ا ذادي  شركة) ا غير 
عات) شركة  (SERVICES SARL
وفا2) وشهاد2  املح ود2،) املسؤو ية 

املرحوم أحم  بهم ون تورر ما ولي):
اإلعالن عن وفا2 ا شريك املرحوم)

أحم  بمه ون بتاريخ):
في) املرحوم  حصص  توسيم 
اجتماعية) حصة  (60 وهي) ا شركة،)
على ا ورثة حسب عو  اإلراثة كا تالي):
ا سي  رضوان بهم ون)13)حصة)؛
ا سي  محم  بهم ون)13)حصة)؛
ا سي  هشام بهم ون)13)حصة)؛
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ا سي 2 فاطمة بوتج ور)7)حصة)؛

ا سي 2 خ وجة بهم ون)7)حصة)؛

ا سي 2 سذاد بهم ون)7)حصة)؛

املجموع):)60)حصة.

ا سي 2) تذيين  ا ذام  الجمع  قرر 

خ وجة بهم ون مسير2  لشركة مل 2)

غير مح ود2.
تم تذ ول ا وا ون) تبذا ملا سبق،)

قرار) مع  مته  األسا�سي  لشركة ملالء)

الجمع ا ذام  لشركة.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 91589 رقم) با ونيطر2  االبت ائية 

بتاريخ)2)وو يو)2022.
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BUREAU ONLINE
SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DH

 SIEGE(SOCIAL : LOTISSEMENT

 AL(MIFTAH, BLED(BENNACEUR,

LOT 90, TEMARA

RC : 136481

تمار2) في  مؤرخ  عرفي  بموت�سى 

تأسيس) تم  (2022 أبريل) (12 بتاريخ)

شركة عات املسؤو ية املح ود2.

جميع) بيع  (: االجتماعي) ا ه ف 

أ واع ا ورطاسية وا لوازم امل رسية)

املكتبية) با لوازم  وتذلق  ما  وكل 

ومستهلكات ا كمبيوتر)؛

بيع ملحوات ا كمبيوتر)؛

خ مات ا طباعة ا رقمية.
رأسمال ا شركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) موسمة 

100)درهم  لحصة ا واح 2):

ا سي  محم  دونار)500)حصة)؛

ا سي  امله ي دونار)500)حصة.

من) ابت اء) سنة  (99 (: امل 2)

ا تأسيس ا نهائي أي من تاريخ وضع)

ا سجل ا تجاري.

من فاتح وناور إلى) (: ا سنة املا ية)

31)ديسمبر من كل سنة ما ع ا ا سنة)

األولى تبت ئ من تاريخ ا تسجيل.

تجزئة املفتاح بالد بناصر) (: املور)
رقم)90،)تمار2.

املسير):)محم  دونار.
(: ا تجاري) با سجل  ا تويي   رقم 

136481)بتاريخ)6)وو يو)2022.
136 P

SAYDALIATI
SARL AU

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عو   بموت�سى 
إ جاز) تم  (2022 أبريل) (4 بتاريخ)
عات) األسا�سي  شركة  ا وا ون 
ا شريك) وعات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي  مميزاتها كا تالي):
 SAYDALIATI SARL (: ا تسمية)

AU
األه ف االجتماعية):)صي  ية.

رأسمال ا شركة):)100.000)درهم)
 1000 موسمة إلى) (مئة أ ف درهم))
درهم  لحصة) (100 فئة) من  حصة 

ا واح 2 في ملكية):
ا سي 2 أوة جبل)1000)حصة.

من) ابت اء) سنة  (99 (: امل 2)
ا تأسيس ا نهائي.

ا رمان) ز وة  (2 (: اإلجتماعي) املور 
82)د املحل)1)حي ا رياض ا رباط.

ا تسير):)ا سي 2 أوة جبل مل 2 غير)
ا وطنية) الحاملة  لبطاقة  مح د2 
 21 A396137)و ا ساكنة قطاع) رقم)

بلوك ر رقم)1)حي ا رياض ا رباط.
من فاتح وناور إلى) (: ا سنة املا ية)
31)ديسمبر من كل سنة ما ع ا ا سنة)

األولى تبت ئ من تاريخ ا تسجيل.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
سجلت) ا شركة  با رباط  ا تجارية 
محكمة) ا تجاري   ى  ا سجل  في 
ا تجارية با رباط تحت رقم)160777 

بتاريخ)6)وو يو)2022.
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VERLEGO
SARL AU

في ا ذرفي  ا ذو   تسجيل   تاريخ 
با رباط بالخصائص) (2022 ماي) (19

ا تا ية):
ا ه ف االجتماعي):)تاجر.

وأعمال) متنوعة  أعمال  مواول 

ا بناء.
درهم) (100.000 (: املال) رأس 

فئة) من  حصة  (1000 إلى) موسمة 

درهم  لحصة ا واح 2 موزعة) (100

بين ا شركاء)على ا شكل ا تالي):

ا سي  رشي  تزكي)1000)حصة.

من) ابت اء) سنة  (99 (: امل 2)

ا تأسيس ا نهائي.
8)ز وة) 30)شوة) املور االجتماعي):)

موالي احم   وكيلي حسان ا رباط.

ا تسيير):)ا سي  رشي  تزكي.

ا توقيع):)ا سي  رشي  تزكي.
ا تجاري) با سجل  ا تويي   رقم 

.160783
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ATLAS GARDIENNAGE
املنذو   ا ذام  الجمع  إثر  على 

 ATLAS 2021  شركة  وو يو   15 ووم 

 GARDIENNAGE رأسما ها 100.000

درهم تورر ما ولي :

باع ا سي  :

حصة)   600) ا ذربي  الجوشني 

 فائ 2 ا سي  ا ذكال أحم .

استوا ة ا سي  الجوشني ا ذربي 

ا سي   وتذيين  ا شركة  تسيير  من 

ا ذكال أحم  كمسير2  لشركة مل 2 

غير مح ود2.

 تغيير ا شكل ا وا وني  لشركة من :

املح ود2  املسؤو ية  عات  ا شركة 

إلى شركة عات املسؤو ية املح ود2 

بشريك واح .

تغيير مور ا شركة من : مجموعة 

ا بويتات   2 رقم  شوة   11 رقم   3

يذووب املنصور ا رباط.

إلى : رقم 3 طلذة ا شوا�سي سي ي 

وحيى زعير تمار2.

تحيين ا نظام األسا�سي  لشركة.

كتابة  ا وا وني   ى  اإلو اع  تم 

با رباط  ا تجارية  باملحكمة  ا ضبط 

رقم  تحت   2022 وو يو   2 بتاريخ 

.125188
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دووان األستاع2 إومان بالغي
موثوة

 AMAL LILISTITMAR
ALAKARI

ش.م.م بشريك وحي 
رأسما ها 1.000.000 درهم

مورها االجتماعي : ا  ار ا بيضاء 
ز وة سمية إقامة شهرزاد 3 طابق 

الخامس رقم 22 با مي
تأسيس شركة

تلوته  توثيوي  عو   بموت�سى 
با  ار  موثوة  والغي  إومان  األستاع2 
ا بيضاء تم إنشاء ا وا ون األسا�سي 
 شركة عات مسؤو ية مح ود2 تتميز 

بالخصائص ا تا ية :
 AMAL LILISTITMAR : ا تسمية
مسؤو ية  عات  شركة   ALAKARI

مح ود2 بشريك وحي .
ا ه ف : اإلنذاش ا ذواري.

ا بيضاء) ا  ار  (: االجتماعي) املور 
طابق) (3 إقامة شهرزاد) ز وة سمية 

الخامس رقم)22)با مي.
رأسمال) (: ا شركة) رأسمال 
درهم مجزأ) (1.000.000 ا شركة هو)
100)درهم) 10.000)حصة بويمة) إلى)

 لحصة تصبح كما ولي):
 10.000 ا ذنابي) أحم   ا سي  

حصة.
املجموع):)10.000)حصة.

من تاريخ) سنة ابت اء) (99 (: امل 2)
ويكمن) ا تجاري  با سجل  تويي ها 
طبوا) مسبوا  حلها  أو  تم ومها 

 لموتضيات ا وا و ية.
من) مسير2  ا شركة  (: ا تسيير)
طرف ا سي  أحم  ا ذنابي ومل 2 غير)

مح ود2.
توقيع) حق  (: االجتماعي) ا توقيع 
أحم ) مخول  لسي   ا شركة  عوود 

ا ذنابي.
بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
با  ار) ا تجارية  باملحكمة  ا ضبط 
تحت) (2022 وو يو) (6 بتاريخ) ا بيضاء)

رقم)545555.
 لنسخة وا بيان

األستاع2 اومان بالغي

140 P
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دووان األستاع ا يزو  علمي حسني

بنشكو انفست
شركة عات املسؤو ية املح ود2

رأسما ها 300.000 درهم
سجل تجاري 154329

املور االجتماعي با  ار ا بيضاء 2 
ز وة ا بكري

تأسيس شركة
با  ار) عرفي  عو   بموت�سى 
 2006 أغسطس) (7 في تاريخ) ا بيضاء)
املسؤو ية) عات  شركة  إنشاء) تم 

املح ود2 بالخصائص ا تا ية):
ا تسمية):)بنشكو ا فست.

استغالل،) استيراد،) (: ا نشاط)
ا تجار2) املالبس  ألطفال،) توزيع 
أو) مباشر  بشكل  األشياء،) وتحويل 
غير مباشر  نفسها سواء)في املشاركة)
أو) املغرب  في  سواء) ثا ث  أو  طرف 

الخارج.
 2 :)ا  ار ا بيضاء) املور االجتماعي)

ز وة ا بكري.
من تاريخ) سنة ابت اء) (99 (: امل 2)

ا تأسيس.
درهم) (300.000 (: املال) رأس 

موسمة كا تالي):
ا سي  الحسن  فحيل بنشورون)

750)حصة.
ا سي 2 وفاء)لحلو)75.000)درهم.
بنشورون) سهام  فحيل  ا سي 2 

75.000)درهم.
كريم  فحيل) محم   ا سي  

بنشورون)75.000)درهم.
بنشورون) غيثة  فحيل  ا سي 2 

75.000)درهم.
حصة موزعة) (100 موسمة على)

كا تالي):
بنشورون) لحسن  فحيل  ا سي  

750)حصة.
ا سي 2 وفاء)لحلو)750)حصة.

بنشورون) سهام  فحيل  ا سي 2 
750)حصة.

كريم  فحيل) محم   ا سي  
بنشورون)750)حصة.

بنشورون) غيثة  فحيل  ا سي 2 
750)حصة.

من) كل  تذيين  تم  (: ا تسيير)
ا سي ون):

الحسن  فحيل بنشورون الحامل)
رقم) ا وطنية  ا تذريف   بطاقة 

60851/ب.
بنشورون) كريم  فحيل  محم  
ا وطنية) ا تذريف  الحامل  بطاقة 

رقم)706698/ب اوه.
غير) مل 2  كمسيران  لشركة 

مح ود2.
باملركز) ا وا وني  اإلو اع  تم 

الجهوي  الستثمار با  ار ا بيضاء.
2)-)تغيير املور االجتماعي  لشركة):

ا ذام) الجمع  محضر  بموت�سى 
أبريل) (22 االستثنائي  لشركة بتاريخ)

2008)تم تورير ا تحويالت ا تا ية):
تغيير املور االجتماعي  لشركة من)
مورها با  ار ا بيضاء)2)ز وة ا بكري)
ز وة) (5 إلى املور ا تالي ا  ار ا بيضاء)

علي عب  ا رزاق اوبودروم.
بإضافة) ا شركة  نشاط  توسيع 
:)االستثمار في األوراق) ا نشاط ا تالي)

املا ية.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 19 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2008)تحت رقم)315172.
تغيير مسير ا شركة):

ا ذام) الجمع  محضر  بموت�سى 
أكتوبر) (9 االستثنائي  لشركة بتاريخ)

2017)تم تورير ا تحويالت ا تا ية):
كريم) محم   ا سي   استوا ة 

 فحيل بنشورون.
الحسن  فحيل) ا سي   تذيين 

بنشورون مسيرا وحي ا  لشركة.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 25 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 
أكتوبر)2017)تحت رقم)00647414.
إصالح خطأ مادي وتذ ول مسير)

ا شركة):
ا ذام) الجمع  محضر  بموت�سى 
أبريل) (27 االستثنائي  لشركة بتاريخ)

2018)تم تورير ا تحويالت ا تا ية):
إصالح خطإ مادي.

ا شركة) مسير  وتسمية  تذ ول 
الحسن  فحيل) ا سي   شخص  في 

بنشورون مسيرا وحي ا  لشركة.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ا تجارية با  ار ا بيضاء)بتاريخ)3)ماي)

2018)تحت رقم)00665063.
 لخالصة وا بيان

األستاع ا يزو  علمي حسني
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شركة إنكومينك إموسيون 
مروكو

شركة عات املسؤو ية املح ود2
عات رأسمال : 200.000 درهم

 املور االجتماعي : رقم -15ا طابق 4 
عمار2 إ فالس - محطة حمرية شارع 

عب ا رحمان بوعبي  - أكادور
1)-)طبوا ملوتضيات الجمع ا ذام)
وو يو) فاتح  في  املؤرخ  اإلستثنائي 
2022،) شركة إ كومينك إموسيون)

مروكو تم املصادقة على ما ولي):
مملوكة) حصة  (1500 تفويت) (-
 INCOMING EMOTIONS  لشركة)

LDA)إلى ا سي  ا وافي ا ناصري.
ا ناصري) ا وافي  ا سي   تذيين  (-

كموقع وحي   شركة.
من ا وا ون) (7 (، (6 تغيير ا بنود) (-

األسا�سي.
-)أسئلة مختلفة.

بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (2  -
بأكادور) ا تجارية  باملحكمة  ا ضبط 
رقم) تحت  (2022 وو يو) (6 بتاريخ)

. 110130
بمثابة موتطف وبيان

املسير
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 Société TOURIA MODE
»  .s.a.r.l

 Société à responsabilité limitée
au  Capitale(de 100.000,00 DHS

 SIEGE(SOCIAL : LOTS
 OLIVERAIE(IMM. 72 APPT 11

RTE(AIN(CHKEF  FES
تسمية مسير ج و                       
بموت�سى تورير الجمع ا ذام) (- (1
 2022 ماي) (11 بتاريخ) املنذو  

تورراملصادقةعلى ما ولي):

تريا) ا غاري  ا سي 2  استوا ة 
مسير2 ا شركة وتذيين ا سي  بريش)
ووسف املسير ا وحي   لشركة  فتر2)
غير مح ود2.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
2)-)تم االداع ا وا وني   ى كتابة)
بفاس) ا تجارية  باملحكمة  ا ضبط 
ع د) تحت  (2022 ( وو يو) (3 بتاريخ)

.2924/22
 لخالص و اإلشار2)

اإلدار2
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 Société TOURIA MODE
»  .s.a.r.l

 Société à responsabilité limitée
au  Capitale(de 100.000,00 DHS

 SIEGE(SOCIAL : LOTS
 OLIVERAIE(IMM. 72A(APPT 11

RTE  AIN(CHKEF  FES
تفويت الحصص                              
ا ذام) الجمع  تورير  -بموت�سى  (1
تورر) (2022 ماي) (11 بتاريخ) املنذو  

املصادقة على ما ولي):
املوافوة على بيع جميع الحصص)

كاآلتي):))))))))))))))))))))))))))))))))))
ا سي  بريش أحم   لسي  بريش)

ووسف)330)حصة.
ا سي 2 ا غاري تريا  لسي  بريش)

ووسف)340)حصة.
2)-)تم االداع ا وا وني   ى كتابة)
بفاس) ا تجارية  باملحكمة  ا ضبط 
ع د) تحت  (2022 ( وو يو) (3 بتاريخ)

.2924/22
 لخالص و اإلشار2)

اإلدار2
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HAMZA FOOD
SARL AU

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
 HAMZA 2022) شركة) أبريل) (22

FOOD SARL AU)قرر ما ولي):
الحل املسبق  لشركة.

ا تازي) أحم   ا سي   تذيين 
كمصفي  لشركة.
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عمار2) في  ا تصفية  مور  تح و  
م غشور) شارع  (5 شوة) (20 رقم)

املحيط ا رباط.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (26 بتاريخ) با رباط  ا تجارية 

2022)تحت رقم)125039.
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 SOCIETE Y.I.Q.O AND
COMPANY

 SARL
ا ذادي) ا غير  ا ذام  الجمع  قرر 
املنذو  بتاريخ))))23)ماي)2022) شركة)
شركة) (Y.I.Q.O AND COMPANY
املح ود2 رأسما ها) ( عات املسؤو ية)
: مورها) ( ( (10.000  عشر أ ف درهم)
املحيط) (3 مكرر ز وة  يبان رقم) (12

ا رباط تورر ما ولي):
ا شروع في الحل املسبق  لشركة.

(: ( ب) ( ا شركة) حل  مور  تح و  
املحيط) (3 مكرر ز وة  يبان رقم) (12

ا رباط.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (7 بتاريخ) با رباط  ا تجارية 

2022)تحت رقم)125309.
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DELICE CHIKEN
SARL AU

املؤرخ) ا ذرفي  ا ذو   بموت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (2022 ماي) (4 بـ)
DELICE CHIKEN SARL AU)شركة)
عات) املح ود2  املسؤو ية  عات 
الخصائص) تحمل  ا وحي   ا شريك 

ا تا ية)):
 DELICE CHIKEN SARL(:(االسم

.AU
:)حي سذي  حجي) املور االجتماعي)

رقم)1498)طريق ا ونيطر2 سال.
املواد) بيع  (: االجتماعي) ا ه ف 

ا غذائية)(ا لحوم ا بيضاء).
بـ) وو ر  (: االجتماعي) ا رأسمال 
 1000 إلى) موسمة  درهم  (100.000
موزعة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

كا تالي):

ا سي  أمين برحال)1000)حصة.
عين ا سي  أمين برحال) (: اإلدار2)

كمسير  لشركة مل 2 غير مح ود2.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية بسال رقم ا سجل ا تجاري)

.35807
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 ETUDE MAITRE MOHAMED KARIM
 DOULIAZAL

NOTAIRE A CASABLANCA
 BVD AMBASSADEUR BEN AICHA 465

 APPT 41 4 ETAGE

SARALAZ 1 شركة
شركة مح ود2 املسؤو ية 

بموت�سى عو  موثق تلواه االستاع)
با  ار) موثق  دو يزال  كريم  محم  
ثم) (،25/05/2022 بتاريخ) ا بيضاء)
تفويت حصص اجتماعية كما ولي):)

املسما2) ا شركة  قامت 
 448 بتفويت) ش.م  (A.LAZRAK
في) تمتلكها  ا تي  اجتماعية  حصة 
 SARALAZ 1 املسما2) ا شركة 

ش.م.م  فائ 2):
 LA SOCIETE املسما2) ا شركة 
 IMMOBILIERE AMAKINE DE
TRAVAUX)ش م م بنسبة)66)حصة)

اجتماعية.
 LITLE KRAFT املسما2) ا شركة 
ش م م عات ا شريك ا وحي ،)بنسبة)

53)حصة اجتماعية.
 OCEAN املسما2) ا شركة 
حصة) (289 بنسبة) ش.م.م،) (1

اجتماعية.
ا سي  علي عراقي حسيني بنسبة)

20)حصة اجتماعية.
 20 بنسبة) قباج  مهى  ا سي 2 

حصة اجتماعية.
 SARAYA(»(2قامت ا شركة املسما
 448 بتفويت) ش.م  («HOLDING
في) تمتلكها  ا تي  اجتماعية  حصة 
 SARALAZ 1 املسما2) ا شركة 

ش.م.م  فائ 2):
 BIG KRAFT املسما2) ا شركة 
ش م م عات ا شريك ا وحي ،)بنسبة)

53)حصة اجتماعية.

 SOCIETE املسما2) ا شركة 

 LOUISIANE DE PROMOTION

IMMOBILIERE)ش م م)،)بنسبة)79 

حصة اجتماعية.

ش.م،) (YASFI املسما2) ا شركة 

بنسبة)105)حصة اجتماعية.

 MALDING املسما2) ا شركة 

حصة) (53 بنسبة) ش.م.م،) (IMMO

اجتماعية.

 A.O.B GROUPE(2ا شركة املسما

ش م م،)بنسبة)26)حصة اجتماعية.

املسما2 ا شركة 

 SINVEST  SOCIETE ARABE

 D’INVESTISSEMENT-SINVEST

ش.م،)بنسبة)26)حصة اجتماعية.

 53 بنسبة) براد2  بهية  ا سي 2 

حصة اجتماعية.

 53 بنسبة) براد2  حليمة  ا سي 2 

حصة اجتماعية.

ا ذام) الجمع  محضر  بموت�سى 

االستاع) تلواء) ا ذي  ا ذادي  ا غير 

با  ار) موثق  دو يزال  كريم  محم  

قرر) (،25/05/2022 بتاريخ) ا بيضاء)

 SARALAZ 1(2شركاء)ا شركة املسما

ش.م.م ما ولي):)

األسا�سي) ا نظام  على  املصادقة 

ا وحي ) املسير  تفويض  واستمرار 

رشي   افخ) محم   ا سي   بشخص 

 زرق مل 2 غير مح ود2 وكذ ك تأكي )

عليها) املنصوص  صالحياته  م ى 

األسا�سي،) ا نظام  من  (15 املاد2) في 

وتم و  تلك ا صالحيات.

الحصص) تفويت  على  املصادقة 

االجتماعية املشار إ يها أعاله.

املوافوة على ا شركاء)الج د.

تحيين ا نظام األسا�سي.

با سجل) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ا تجارية) ا تجاري  لمحكمة 

 826834 ع د) تحت  با  ارا بيضاء)

بتاريخ)07/06/2022.
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TRAVEL BAG NAIMA
SARL

RC(N°207801 CASABLANCA
تصفية

بتاريخ عرفي  عو    بموت�سى 
الجمذية) صادقت  (2022 أبريل) (18
على ا ذادوة  لشركة  غير   ا ذامة 

ما ولي):
حل مسبق  لشركة.

مرقوم) محم   ا سي   تذيين 
كمصفي  لشركة.

االجتماعي  لشركة) املور  تذيين 
كمور  لتصفية.

بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ا تجارية) املحكمة  ا ضبط   ى 
 825280 رقم) تحت  ا بيضاء) با  ار 

بتاريخ)3،)5)ماي)2022.
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BIGRIZ
SARL AU

بيكريز ش.م.م بشريك واح 
برأسمال : 100.000 درهم

تأسيس شركة مح ود2 املسؤو ية
بشريك واح 

بتاريخ مؤرخ  عرفي   بذو  
با رباط) ومسجل  (2022 ماي) (16
ا وا ون) وضع  تم  (،2022 ماي) (19
األسا�سي  شركة مح ود2 املسؤو ية)

خصائصها كا تالي):
بيكريز ش.م.م بشريك) (: ا تسمية)

BIGRIZ SARL AU( واح
ا تسيير وا توقيع):

ا سي  اوت الحاج عب  هللا،)ب.و.)
.JB276422(رقم

:)خ مة اإلصالح) أه اف ا شركة)
وسحب ا سيار2.

شارع) (400 (: االجتماعي) املور 
الحسن ا ثاني ا طابق ا ثاني ا شوة)

رقم)5)دوور الجامع ا رباط.
من تاريخ) سنة ابت اء) (99 (: امل 2)

تسجيل ا شركة با سجل ا تجاري.
درهم) (100.000 (: ا رأسمال)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) موسمة 
ا سي ) ومتلكها  درهم  لواح 2  (100

عب  هللا اوت الحاج.
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ووسف) ا سي   عين  (: ا تسيير)
غير) مل 2  مسير  لشركة  قشيش 

مح ود2.
ا سنة االجتماعية):)من فاتح وناور)

إلى)31)ديسمبر.
تسجيل) تم  (: ا تجاري) ا سجل 
مل ونة) ا تجاري  با سجل  ا شركة 
 25 ووم) (160513 ا رباط تحت رقم)

ماي)2022.
موتطف وبيان  إلشهار
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TURKISH KITCHEN
SARL

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا صخيرات،)بتاريخ)23)مارس)2022،)
ق  تم تأسيس شركة عات املسؤو ية)

املح ود2.
 TURKISH KITCHEN (: ا تسمية)

SARL
ا ه ف االجتماعي):

مطذم.
ممون.

رأسمال ا شركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) موسمة 
درهم  لحصة ا واح 2 موزعة) (100

على ا شكل ا تالي):
مروان  شوار،)250)حصة.
مراد بنلذربي،)250)حصة.

باتيست  وران مو كورجي،) جان 
250)حصة.

مودور يت جان  وك،)250)حصة.
من) ابت اء) سنة  (99 (: امل 2)
ا تأسيس ا نهائي أي من تاريخ وضع)

ا سجل ا تجاري.
وناور) فاتح  من  (: املا ية) ا سنة 
ديسمبر من كل سنة ما ع ا) (31 إلى)
تاريخ) من  تبت ئ  األولى  ا سنة 

ا تسجيل.
املور):)تجزئة ا ذشاشية بوعيبة،)

ا صخيرات.
ا سي  مروان  شوار،) (: املسيران)
وا سي ) (A339857 ب.ت.و) رقم 
جان باتيست  وران مو كورجي،)رقم)

.KA18505S(بطاقة اإلقامة

بكتابة) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 
بتمار2) االبت ائية  باملحكمة  ا ضبط 

تحت رقم)8189.
ا تجاري) با سجل  ا تويي  
(: بتمار2) االبت ائية  باملحكمة 

.136387
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 STE CLOUDIIFICATION
CONSULTING

SARL-AU
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عو    بموت�سى 
2022)بتمار2 تورر تأسيس) 28)أبريل)
بشريك) املسؤو ية  مح ود2  شركة 

وحي  بالخصائص ا تا ية):
(: االجتماعية) ا تسمية 

كلودويفيكاسيو كونسيلتينغ.
ا نصر) تجزئة  (: االجتماعي) املور 
املستوبل ز وة طارق ابن زياد عمار2)

رقم ب شوة رقم)1)تمار2.
ا ه ف):)مذلوميات.

من تاريخ) سنة ابت اء) (99 (: امل 2)
إح اثها ا فذلي.

من) تبت ئ  (: االجتماعية) ا سنة 
ديسمبر من) (31 فاتح وناور وتنتهي في)

كل سنة.
في) ح د  (: االجتماعي) ا رأسمال 
 1000 درهما موسم على) (100.000

حصة بويمة)100)درهم.
من) مسير2  ا شركة  (: ا تسيير)
طرف ا سي  محم  ا شباب مل 2 غير)

مح ود2.
ا تجاري) با سجل  ا تويي   رقم 

.136445
باملحكمة) ا طلب  إو اع  تم 
وو يو) فاتح  بتاريخ  بتمار2  االبت ائية 

2022)تحت ا رقم)8239.
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COMMANDE FLORONCAF
 Siège(sociale : LOT(AIN(ATARES
 2EME(ETAGE(IMM 102 APPT 4

SKHIRATE
في) مؤرخ  عرفـــي  عـــــو   بموت�سى 
(،2022/05/23 بـــــــتاريخ) ا صخيرات،)

قـــ  تـــم تأسيس شركة عات املسؤو ية)
تحمل) ا تي  واح   شريك  املح ود2 

الخصائص ا تا ية):
 COMMANDE (: ا تـــــــــــــــــــسمية)

  FLORONCAF SARL AU
ا هـــ ف االجتماعي):

وسيط تجاري  توزيع جميع أ واع))
حبوب ا بن)(ا وهو2).

املنتجات) أ واع  جميع  توزيع 
ا غذائية ومواد ا تغليف.

الخ مات) وتو وم  ا تجار2 
املختلفة.

 100.000 (: ا شركـة) رأســمال 
حـــــصة من) (1000 درهــــم موسـمة إلى)

فــــــئة)100)درهم  لحصة ا واحــ 2.
 بيل األطرش)1000)حصة.

من) ابــــت اء) ســنة  (99 (: املــــــــــــ 2)
تاريــــخ) من  أي  ا نـــــهائي  ا تأســـــيس 

وضـــــع ا ســــجل ا تـــجاري.
ا سنة املا ية):)من فاتح وناور إلى)31 
ديسمبر من كل سنة ما عـــــ ا ا سنة)

األولى تبت ئ من تاريخ ا تسجيل.
ا ذتاريس) عين  تجزئة  (: املـــــــــــور)
رقم)102)شوة رقم)04)ا طابق ا تاني)

ا صخيرات.)
املســــــــير):)) بيل األطرش.

(: ا تجاري) با سجل  ا تويي   رقم 
.136483
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SOS & SUCURE
SARL

بناء)على ا ذو  ا ذرفي املسجل في)
ا ذام) الجمع  تم  (2021 ديسمبر) (21
االستثنائي  شركة صوص)&)سيكيغ)
مورها) املح ود2.) املسؤو ية  عات 
ا ص وق) أبوبكر  حي  (21 االجتماعي)
شوة رقم)8)أك ال ا رباط،)رأسما ها)
با سجل) املسجلة  درهم  (100.000
وتورر) (144397 رقم) تحت  ا تجاري 
(& في هذا الجمع حل شركة صوص)

سيكيغ عات املسؤو ية املح ود2.
وق  تم اإلو اع ا وا وني باملحكمة)
مارس) (16 ووم) با رباط  ا تجارية 

2022)تحت ا رقم)1961.
154 P

WEB FACTORY
SARL - AU

سجل تجاري ا رباط 67499
بيع حصص - تغيير املسير

انذو ) (2022 ماي) (12 بتاريخ)
الجمع ا ذام غير ا ذادي  شركة):

عات) شركة  (WEB FACTORY
رأسما ها) مح ود2،) مسؤو ية 
االجتماعي) مورها  درهما،) (30.000
ا ذو�سي) درب  (29 قسمة) (23 شوة)
أك ال،)ا رباط،)حيث تمت املصادقة)

على ما ولي):
حصة) (1000 بيع) على  املصادقة 
فر يي  فائ 2) فابيان  ا سي   من 
ا سي  وونس وراق الحامل  لبطاقة)

.BK687827(ا وطنية
قبول استوا ة ا سي  فابيان فر يي)
الحامل) وراق  وونس  ا سي   وتذيين 
 لبطاقة ا وطنية)BK687827)مكا ه.
األسا�سي) ا نظام  صياغة  إعاد2 

 لشركة.
بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
با رباط) ا تجارية  باملحكمة  ا ضبط 
رقم) تحت  (2022 وو يو) (8 بتاريخ)

.125318
155 P

KAD ATLAS CARS شركة
ش.م.م ش.و

كراء ا سيارات ب ون سائق
تجزئة رياض ا سالم رقم 47

خنيفر2
ا تأسيس

في مؤرخ  عرفي  عو    بموت�سى 
28)أغسطس)2016)تم وضع ا وا ون)
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
املح ود2 عات ا شريك ا وحي  عات)

الخصائص ا تا ية):
 KAD ATLAS شركة) (: ا تسمية)

CARS
مسؤو ية) عات  شركة  (: ا صفة)

مح ود2 بشريك وحي .
رياض) تجزئة  (: االجتماعي) املور 

ا سالم رقم)47)خنيفر2.
ب ون) ا سيارات  كراء) (: ا غرض)

سائق.
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 100.000 في) ح د  (: ا رأسمال)

1000)حصة موزعة) درهم موزع إلى)

على ا شكل ا تالي):

 1000 ق وري) محم   ا سي  

حصة.

ا تسيير):)تسيير ا شركة من طرف)

مل 2) ع ك  ا تناغملتي  ا سي 2 خو ة 

غير مح ود2.

اإلو اع) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 

ا وا وني  لشركة   ى كتابة ا ضبط)

بتاريخ) بخنيفر2  االبت ائية  باملحكمة 

2)وو يو)2022)تحت رقم)2022/225 

ا سجل ا تجاري)4397.

156 P

SB ATLAS TRAVAUX شركة
ش.م.م

أشغال مختلفة - مفاوضة

ا طابق األول ز وة 26 حي املسير2

ا سفلى 2، خنيفر2

ا تأسيس
بتاريخ عرفي  عو    بموت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (،2022 ماي) (24

عات مسؤو ية مح ود2 باملواصفات)

ا تا ية):

 SB ATLAS شركة) (: ا تسمية)

TRAVAUX SARL

مسؤو ية) عات  شركة  (: ا صفة)

مح ود2.
األول) ا طابق  (: االجتماعي) املور 
 ،2 ا سفلى  املسير2  حي  (26 ز وة)

خنيفر2.

(- مختلفة) أشغال  (: ا غرض)

مفاوضة.

 1.000.000 في) ح د  (: ا رأسمال)

درهم موزع إلى)10.000)حصة موزعة)

على ا شكل ا تالي):

ا سي  هشام بيان)5000)حصة.

 5000 ا صافي) احم   ا سي  

حصة.

ا تسيير):)تسيير ا شركة من طرف)

غير) مل 2  ع ك  بيان  هشام  ا سي 2 

مح ود2.

اإلو اع) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 

ا وا وني  لشركة   ى كتابة ا ضبط)

بتاريخ) بخنيفر2  االبت ائية  باملحكمة 

2)وو يو)2022)تحت رقم)2022/227 

ا سجل ا تجاري)4401.

157 P

STE NASSIM ATLAS CAR
SARL

كراء ا سيارات ب ون سائق

تجزئة لحلو رقم 10 ز وة اوت حجو

مريرت - خنيفر2

غير) اجتماع  محضر  بموت�سى 

عادي بتاريخ)23)ماي)2022)تم اتخاع)

ا ورار ا تالي):

من حصص) حصة  (670 تفويت)

ا سي  ا راجي الحسين  فائ 2 ا سي )

ا راجي عب  ا سالم وا سي  املج وب)

الحسين موزعة على ا شكل ا تالي):

 500 ا راجي) ا سالم  عب   ا سي  

حصة.

 170 الحسين) املج وب  ا سي  

حصة.

اإلو اع) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 

ا وا وني  لشركة   ى كتابة ا ضبط)

بتاريخ) بخنيفر2  االبت ائية  باملحكمة 

 2022/228 تحت رقم) (2022 ماي) (2

ا سجل ا تجاري)4305.

158 P

RAYYAN FARM
 SARL 

شركة عات مسؤو ية مح ود2. 

وو ر رأسما ها ب : 100.000 درهم.

املور االجتماعي: ا رقم 4، ز وة واد 
زيز، ا طابق ا ثا ث رقم 3

شوة رقم 7، اك ال - ا رباط 

مؤرخ) عرفي  عو   بموت�سى 

في) ومسجل  (20/05/2022 في)

شركة) تأسيس  تم  (،25/05/2022

تحمل الخصائص ا تا ية):

 »RAYYAN FARM»(:(ا تــــســــمــيـــة

عات) شركة  (: ا وا ـو ـيـة) ا صـفـة 

مسؤو ية مح ود2.

ا ه ف االجتماعي):
مواول في االستغالل ا زراعي.

املذ ات ا زراعية.
ا سياحة ا زراعية.

درهم) (100.000 (: املال) رأس 
فئة) من  حصة  (1000 الى) موسمة 

100)درهم  لحصة.
من) إبت اء) سنة  (99 (: امل 2)

ا تأسيس ا نهائي.
وناور) فاتح  من  (: املا ية) ا سنة 
ديسمبر من كل سنة ما ع ا) (31 إلى)
ا سنة األولى تبت ئ من تاريخ تأسيس)

ا شركة إلى)31)ديسمبر.
ز وة) (،4 ا رقم) (: االجتماعي) املور 
واد زيز،)ا طابق ا ثا ث رقم)3،)شوة)

رقم)7،)اك ال-)ا رباط.
ا ـتـسـيـيـر مل 2 غير مح ود2 ا سي )
الحامل  بطاقة) ادرويش،) خليل 

.AB48122(ا تذريف ا وطنية رقم
تــوزيـع األربـاح):)من األرباح ا صافية)
تؤخذ)5%) تكوين االحتياط ا وا وني)

وا باقي ووزع بين ا شركاء.
بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
با رباط) ا تجارية  باملحكمة  ا ضبط 
(: رقم) تحت  (،06/06/2022 بتاريخ)

.(RC 160775( 125240
159 P

MALIDIS
SARL AU

شركة عات مسؤو ية مح ود2
وعات شريك وحي 

وو ر رأسما ها ب : 2.000.000 درهم
املور االجتماعي : ا رقم 148، ز وة 
ا زبير بن ا ذوام، ا صخور ا سوداء

ا  ار ا بيضاء.
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
بتاريخ) ومسجل  (،13/04/2022
14/04/2022،)قرر ا شريك ا وحي )

في ا شركة ما ولي):
ا زياد2 في رأسمال ا شركة ا ذي)
درهم) (2.000.000 في) مح دا  كان 
وع ك) درهم  (4.000.000  يصبح)
اجتماعية)) حصة  (20.000 بخلق)
100)درهم  لحصة،) ج و 2 من فئة)

تكتتب وتحرر كما ولي):)

واملستحوة) ا سائلة  ا  ائنات 
ق رها) ا تي  ا شركة  على   لشريك 

2.000.000)درهم.
الج و ) ا توسيم  ويصبح 

 رأسمال ا شركة كما ولي):
 4.000.000 ا سي  موحى مخفي)

درهم.
املجمــــوع):)4.000.000)درهم.

بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
با  ار) ا تجارية  باملحكمة  ا ضبط 
ا بيضاء)بتاريخ)02/06/2022،)تحت)

.(RC(N°(:298919( .826262(:(رقم
160 P

TETRA INVEST
SARL

بموجب ا ذو  املم�سي خصوصيا)
واملسجل) (2022 أبريل) (22 بتاريخ)
رقم) تحت  (2022 ماي) (5 بتاريخ)
وضع) تم  (.202200185322046
مح ود2) ا وا وني  شركة  اإلطار 
املسؤو ية وعات الخصائص ا تا ية):
TETRA INVEST SARL(:(ا تسمية
شركة) (: ا وا و ية) ا صيغة 

مح ود2 املسؤو ية.
ز وة) (54 (: االجتماعي) املور 

تنسيفت،)رقم)1،)أك ال،)ا رباط.
ا ه ف االجتماعي):)إدار2 األموال.

م 2 ا شركة):)99)سنة.
ا رأسمال):)20.000)درهم موسمة)
درهم  لسهم) (100 سهم ب) (200 إلى)
با كامل) وم فوع  با كامل  مكتتب 
ا نحو على  ا شركاء) على   وموزع 

ا تالي):
ا سي 2 عائشة أزيمان)50)سهم.

 50 ا سي  أحم  ا فا�سي ا فهري)
سهم.

 50 ا سي 2 هاجر ا فا�سي ا فهري)
سهم.

 50 ا سي  صالح ا فا�سي ا فهري)
سهم.

ا وا وني  هذه) اإلو اع  وضع  تم 
با رباط) ا تجارية  باملحكمة  ا شركة 
الجهوي  الستثمار) املركز  بواسطة 

لجهة ا رباط سال زمور زعير.
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أعاله) املذكور2  ا شركة  هذه 
مسجلة با سجل ا تجاري تحت رقم)

160397)في)20)ماي)2022.
161 P

STE POINT CHAUD
SARL AU

برأسمال اجتماعي ق ره 100.000 
درهم

املور االجتماعي : شارع سي ي فاتح 
محل رقم 16 ا رباط

رقم ا سجل ا تجاري : 27409
بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
 2018 ديسمبر) (17 بتاريخ) املنذو  
شركة) (POINT CHAUD  شركة)
شريك) عات  املسؤو ية  مح ود2 

وحي ،)قرر ما ولي):
حل ا شركة.

ا تصفية):) فيه  تمت  ا ذي  املور 
 16 رقم) محل  فاتح  سي ي  شارع 

ا رباط.
املصفي):)ا سي  عب  املولى حكم.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
سبتمبر) (16 ا تجارية با رباط بتاريخ)

2019)تحت رقم)5543.
162 P

MUTEX CONFECTION
شركة عات مسؤو ية مح ود2

بشريك وحي 
رأسما ها : 200.000 درهم

املور االجتماعي : عمار2 أ، إقامة 
املنصور 3، ترونش 1، بالطو 9

 ا رباط
ا سجل ا تجاري رقم 82589

ا رباط
ع م حل ا شركة

قرر) (،2022 ماي) (12 بتاريخ)
ا شريك ا وحي  وتطبيوا ملوتضيات)
املاد2)86)من ا وا ون)96-5)املؤرخ في)
13)فبراور)1997،)ع م الحل املسبق)
 لشركة رغم أن ا وضذية ا صافية)
ربع) من  أقل  أصبحت   لشركة 
ا رأسمال االجتماعي وبا تالي مواصلة)

ا نشاط.

بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ا تجارية) املحكمة  ا ضبط   ى 
با رباط،)بتاريخ)30)ماي)2022،)تحت)

رقم)125068.
ا سجل) بتذ ول  ا تصريح  وضع 
ا ضبط   ى) بكتابة  ا تجاري 
بتاريخ با رباط،) ا تجارية   املحكمة 
30)ماي)2022،)تحت رقم)3898)من)

ا سجل ا ترتيبي.
من أجل ا نشر واإلشهار

ا تسيير

163 P

 TAMASKIDANT CAR
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
 AU(CAPITAL(DE 100.000

DIRHAMS
 SIEGE(SOCIAL: QUARTIER

TAMASKIDANT AJDIR
AL-HOCEIMA

بتاريخ) بموت�سى عو  عرفي حرر 
شركة) تأسيس  تم  (،26/05/2022
باملميزات) مح ود2  مسؤو ية  عات 

ا تا ية):
ا تسمية):

 TAMASKIDANT CAR  S.A.R.L 
املور االجتماعي):)حي تمسويذا ت)

أج ورالحسيمة.
ب ون) ا سيارات  كراء) (: ا ه ف)

ا سائق.
امل 2):)99)سنة.

درهم) (100.000 (: ا رأسمال)
قيمة) من  حصة  (1000 إلى) موسم 

100)درهم.
ا شركاء):)

 500 (: ا ذمراني) محسن  ا سي  
حصة.))

 500 (: ا ذمراني) جمال  ا سي  
حصة.

فاتح) من  تبت ئ  (: املا ية) ا سنة 
وناور إلى)31)ديسمبر.

ا سي  محسن ا ذمراني) (: اإلدار2)
يذتبر املسير في ا وا ون األسا�سي مل 2)

غير مح ود2.

األرباح)5)%) الحتياطات ا وا و ية)
وا باقي  لشركاء.

ا وا وني   ى) اإلو اع  تم   و  
االبت ائية) باملحكمة  ا ضبط  كتابة 

ووم)07/06/2022)تحت رقم)153.
بمثابة موتطف وبيان

164 P

STE SGMNET
SARL

شركة س-ج-م  يت
ا سجل ا تجاري : 129695

ا شكل ا وا وني  لشركة : شركة 
عات املسؤو ية املح ود2

املور االجتماعي  لشركة : حي ا نهضة 
تجزئة 21 شارع محم  ا زرقطوني 

شوة 5 تمار2
بتاريخ ا ذرفي  ا ذو    بموت�سى 
بتاريخ واملسجل  (2022 ماي) (23 
تم من خال ه اتخاع) (2022 ماي) (24

ا ورار اآلتي):
استوا ة ا سي  ا وار بنبراهيم من)
«س-ج-م  يت») شركة) مسير  مهامه 
وتسمية ا سي  سذ  بنبراهيم كمسير)

وحي   لشركة مل 2 غير مح ود2.
األسا�سي) ا وا ون  تح وث 

 لشركة.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ا تجارية بتمار2 بتاريخ)6)وو يو)2022 
ا تجاري) ا سجل  (8278 رقم) تحت 

رقم)129695.
165 P

 STE SAAD LAND
IMMOBILIER

SARL
شركة سذ  ال   اموبيليه

ا سجل ا تجاري : 136485
ا شكل ا وا وني  لشركة : شركة 

عات املسؤو ية املح ود2
املور االجتماعي  لشركة : تجزئة 

ZK2 ا تنمية رقم 17/18 املنطوة 
ا صناعية جماعة عين عتيق - تمار2
بتاريخ ا ذرفي  ا ذو    بموت�سى 
بتاريخ واملسجل  (2022 ماي) (23 
24)ماي)2022)تأسست ا شركة عات)

املواصفات ا تا ية):

(: االجتماعية  لشركة) ا تسمية 
سذ  ال   اموبيليه.

شركة) (: ا شكل ا وا وني  لشركة)
عات املسؤو ية املح ود2.

(: االجتماعي  لشركة) ا ه ف 
ا ترويج ا ذواري.

تجزئة) (: االجتماعي  لشركة) املور 
املنطوة) (18/17 رقم) ا تنمية  (ZK2
ا صناعية جماعة عين عتيق)-)تمار2.

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

محرر2 كليا ومفرقة على كل من):
 500 (: بنبراهيم) أ وار  ا سي  

حصة.
 100 (: بنبراهيم) سذ   ا سي  

حصة.
ا سي 2 اوة بنبراهيم):)100)حصة.

 100 (: بنبراهيم) غيتة  ا سي 2 
حصة.

ا سي 2  ينا بنبراهيم):)100)حصة.
(: بلفويه) ا زهراء) ا سي 2 فاطمة 

100)حصة.
ا شركة) تسيير  أسن   (: ا تسيير)

 لسي  سذ  بنبراهيم.
:)أسن  اإلمضاء)ا شركة) اإلمضاء)

 لسي  سذ  بنبراهيم.
فاتح) من  تبت ئ  (: املا ية) ا سنة 

وناور إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (6 بتاريخ) بتمار2  االبت ائية 
ا سجل) (8270 رقم) تحت  (2022

ا تجاري رقم)136485.
166 P

NPRO
ش.م.م

رأسما ها االجتماعي : 500.000 درهم
مورها االجتماعي : 947 تجزئة 

األطلس ورزازات
توسيع ا ه ف االجتماعي

ا ذام) الجمع  محضر  بموت�سى 
قرر) (2022 أبريل) (18 ووم) املنذو  

ا شركاء)ما ولي):
إلى) االجتماعي  ا ه ف  توسيع 

ا ذملية ا تا ية):
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 ول ا بضائع  نفسه و ألغيار.

حمي ) ازال  ا سي   تذيين  إعاد2 

كمسير  لشركة مل 2 غير مح ود2.

تحيين ا وا ون األسا�سي  لشركة.

اإلو اع) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 

االبت ائية) املحكمة  ا وا وني   ى 

بورزازات بتاريخ)13)ماي)2022)تحت)

رقم)190.
ملخص قص  ا نشر

167 P

CREATIVE MAT
تأسيس شركة

ا ذام) الجمع  عو   بموت�سى 

ا تأسي�سي املنذو  بتاريخ)23)ماي)2022 

 CREATIVE MAT تم تأسيس شركة)

باملواصفات ا تا ية):

.STE CREATIVE MAT(:(ا تسمية

عنوان املور االجتماعي):)محل رقم)

4،)تجزئة هبة،)طريق مكناس،)فاس.

 100.000 (: مبلغ رأسمال ا شركة)

1000)حصة بويمة) درهم مكون من)

100)درهم  لحصة ا واح 2.

الحماني) حصة  لسي   (500

مصطفى،)ا ساكن ب)53)تجزئة رياض)

ا ياسمين،)طريق عين ا شوف،)فاس)؛

500)حصة  لسي  الحماني أمين،)

ا ساكن ب رقم)10)تجزئة بهيج،)شارع)

سان  وي،)فاس.

غرض ا شركة):

ا تجار2 في مواد ا بناء)؛

 ول ا بضائع.

ا تسيير واإلمضاء) لسي ):)الحماني)

مصطفى.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة ابت اء)من تويي ها)

با سجل ا تجاري.

كتابة) ا وا وني   ى  اإلو اع  تم 

ضبط املحكمة ا تجارية بفاس بتاريخ)

2936)وتم) 2022)تحت رقم) وو يو) (6
ا تجاري) با سجل  ا شركة  تسجيل 

تحت رقم)72799.
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STE UNIVERS OF VENDING
 SARL

RC : 160753
بتاريخ) عرفي  عو    حسب 
شركة) تأسيس  تم  (2022 ماي) (11
عات مسؤو ية مح ود2 بالخصائص)

ا تا ية):
 STE UNIVERS (: تسمية ا شركة)

.OF VENDING
 ا ذنوان):)15)شارع األبطال،)رقم)4،)

أك ال،)ا رباط.
اآلالت) تثبيت  (: ا شركة) ه ف 

واملذ ات ا صناعية.
رأسمال ا شركة):)100.000)درهم)
موسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم موسمة كا تالي):
عماد ا  ون ا واسط)700)حصة)؛

حمز2 ا ورني)300)حصة.
99)سنة ب اوة من) (: م 2 ا شركة)

تاريخ ا تسجيل في ا سجل ا تجاري.
ا  ون) عماد  ا شركة  مسيرون 
مسيرون) ا ورني  وحمز2  ا واسط 

ا شركة مل 2 غير مح ود2.
املحكمة) في  ا تسجيل  تم  وق  

ا تجارية با رباط تحت رقم)125211.
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NAMSIA CARTOUR
SARL

 RC : 160583
عرفي  لجمع) عو   حسب 
بتاريخ) املنذو   ا ذادي  ا غير   ا ذام 
 NAMSIA(29)ديسمبر)2021) شركة
 100.000 رأسما ها) (CARTOUR
درهم مورها االجتماعي تجزئة سيكال)
سيكا ون،)رقم)56)حي وادي ا ذهب،)

تمار2 تورر ما ولي):
تفويت الحصص):

ا سي  عب  هللا شيبان باع جميع)
 200 هو) مجموعها  وا تي  حصصه 
حصة إلى ا سي 2 ا زوهر2 ا طواهري)

من فئة)100)درهم  لحصة.
ا سي  رشي  ا توهامي باع جميع)
800)حصة) حصصه وا تي مجموعها)
إلى ا سي  عثمان ا طواهري من فئة)

100)درهم  لحصة.

تسمية املسير):

ا ذام وافق على استوا ة) الجمع 

ا سي  عب  هللا شيبان من منصبه)
ا طواهري) ا زوهر2  ا سي 2  وتذيين 

مسير2  لشركة.

تغيير املور االجتماعي  لشركة):

املور) يغير  أن  قرر  ا ذام  الجمع 

(: ا تالي) املور  إلى   االجتماعي  لشركة 

يذووب) حي  (90 رقم) إضافي  (3 أمل)

املنصور،)ا رباط.

تحيين ا نظام األسا�سي):

قررت) ا تغييرات  هذه  إطار  في 

تحيين) ا طواهري  ا زوهر2  ا سي 2 

ا نظام األسا�سي  لشركة.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ا تجارية با رباط بتاريخ)25)أبريل)2022 

تحت ا رقم)125052.
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مكتب ا سي  حسن الخلوفي

زاوية شارع االستوالل

وز وة ابن رش  ا طابق)3

عمار2 بنذ ي)–)وج 2

ا هاتف):)71/01/71)-)ا فاكس):)71/10/25

STE  WESNAYA CALL
S.A.R.L 

R.C(n° 30757

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموجب 

  STE 2022) شركة) مارس) (15 بتاريخ)

عات) ش.ع.م.م  (WESNAYA CALL
االجتماعي) رأسما ها  واح ،) شريك 

(: االجتماعي) ومورها  درهم  (50.000
تجزئة ا و س،)رقم)49)طريق سي ي)
وج 2،) (5 رقم) ا ثا ث،) ا طابق  وحي 

قرر ما ولي):

  STE املسبق  شركة) الحل 

 WESNAYA CALL SARL AU

ا و س) تجزئة  (: ا تالي)  با ذنوان 
ا طابق) وحي  سي ي  طريق  (49 رقم)

ا ثا ث،)رقم)5)وج 2.

ابراهيم) حم اوي  ا سي   تذيين 

(: ا تالي) با ذنوان  كمصفي  لشركة 

49)طريق سي ي) تجزئة ا و س رقم)
وحي ا طابق ا ثا ث،)رقم)5)وج 2.

تم اإلو اع ا وا وني بكتابة ا ضبط)
  ى املحكمة ا تجارية بوج 2 بتاريخ)

فاتح أبريل)2022)تحت رقم)411.
 لخالصـة واإلشـار2

ا سي  حسن الخلوفـي
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مكتب ا سي  حسن الخلوفي
زاوية شارع االستوالل

وز وة ابن رش  ا طابق)3

عمار2 بنذ ي)–)وج 2

ا هاتف):)71/01/71)-)ا فاكس):)71/10/25

STE  AROO CALL CENTER
S.A.R.L

R.C(n° 30757
ا ذام) الجمع  محضر  بموجب 
 STE“(بتاريخ)26)أكتوبر)2021) شركة
AROO CALL CENTER”-)ش.ع.م.م،)
درهم) (100.000 رأسما ها االجتماعي)
ا بركة) إقامة  (: االجتماعي) ومورها 
 3 رقم) األول  ا طابق  أ وال  شارع 

وج 2،))قرر ما ولـــــــي):
إعالن وفا2.

تذيين مسيرون ج د طبوا  لمحضر)
ا ذام بتاريخ)26)أكتوبر)2022.

تـم اإلوـ اع ا وا و ـي بكتابـة ا ضبـط)
 ـ ى املحكمـة ا تجاريـة بوجـ 2 بتاريـخ)

12)أبريل)2022)تحـت رقم)1213.
 لخالصـة واإلشـار2

ا سي  حسن الخلوفـي
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 HAWAS
 SARL

مسجل) عرفي  عو   بموت�سى 
تم) (2021 أكتوبر) (9 ووم) با رباط 
وضع ا وا ون األسا�سي  شركة عات)

املسؤو ية مح ود2.
.HAWAS SARL(:ا تسميـــــــــــــــــــــــة

ا ه ف االجتماعي:)ادار2 ا ذمليات)
االجتماعية والخ مات الحر2.

 املور االجتماعي):)رقم)30)عمار2)8 

حسان) احم   وكيلي  موالي  شارع 
ا رباط.

من تاريخ) سنة ابت اء) (99 (: امل 2)
تويي ها با سجل ا تجاري.
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رأسما ها):)100.000)درهم موسمة)
درهم) (100 1000)حصة من فئة) إلى)

 لحصة ا واح 2.)
عب ) مزي  ا سي   عين  (: ا تسيير)
مل 2) وحي   لشركة  كمسير  ا رحيم 

غير مح ود2.
تم اإلو اع ا وا وني بكتابة ا ضبط)
ووم) با رباط  ا تجارية  املحكمة     ى 

9) وفمبر)2021)تحت رقم))118911.
بمثابة موتطف وبيان
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شركة شفو شيري
STE CHEVEUX SHERIE

 شركة عات مسؤو ية مح ود2 
من شريك واح 

املور االجتماعي : 5 ز وة مستغا م، 
حسان، ا رباط

ا سجل ا تجاري ا رباط : 76143
قرر) (2022 مارس) (22 بتاريخ)
ا شريك ا وحي   شركة)«شفو شيري»)

املح ود2 املسؤو ية ما ولي):
1)-)املوافوة على حسابات ا تصفية.

2)-)توسيم أرص 2 ا تصفية.
3)-)إبراء)مصفي ا شركة.

تم اإلو اع ا وا وني   ى املحكمة)
ا تجارية با رباط بتاريخ)2)وو يو)2022 

تحت رقم)125162.
 إلشار2 وا بيان
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شركة الحراسة املهنية أسو
ش.م.م

رأسمال : 10.000 درهم
مورها االجتماعي : إقامة سكني، 
ا ذمار2 10 ا رقم 21 أهل  غالم، 
سي ي ا بر و�سي، ا  ار ا بيضاء
 COMPAGNIE DE SECURITE

PROFESSIONNEL ASSOU SARL
ا ذادي) ا غير  ا ذام  الجمع  إن 
املنذو  بتاريخ)10)مارس)2022)ا  ار)
شركة) مشتركو  فيه  قرر  ا بيضاء،)
 COMPAGNIE DE SECURITE
PROFESSIONNEL ASSOU)ش.م.م.

1)-)تنحية وتصفية ا شركة بصفة)
نهائية طبوا  لوا ون ا تنظيمي.

بنا بر،) محم   ا سي   تذيين  (- (2

 BE609688 ا وطنية) ا بطاقة  رقم 

بصفته رئيس الحصة.

كذنوان) ا شركة  مور  إبواء) (- (3

ا ذمار2) سكني،) إقامة   لتصفية 

سي ي) أهل  غالم،) (،21 ا رقم) (10

ا بر و�سي،)ا  ار ا بيضاء.

4)-)تم إو اع هذا ا تغيير باملحكمة)

اإلدارية با  ار ا بيضاء)بتاريخ)6)أبريل)

ا تجاري) ا سجل  رقم  تحت  (2022

319309)رقم اإلو اع)820340.
مواطف  إلشار2 وا نشر
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LE  CALL

SARL AU

بتاريخ) عرفي  عو    بموت�سى 

27)ماي)2022)تم تأسيس شركة عات)

وحي ) بشريك  املح ود2  املسؤو ية 

وا تي تحمل الخصائص ا تا ية)):

.LE  CALL(:(ا تسمية

    .SARL AU(:(ا صفة ا وا و ية(

ا ه ف االجتماعي):)مركز االتصال)

ا هاتفي)(مركز االتصال).

درهم)) (50.000 (: رأسمال ا شركـة)

موسمة إلى))500)حصة من فئة)100 

بين) موزعة  ا واح 2  درهم  لحصة 

ا شركاء)على ا شكل ا تالي):

ا سي  توفيق بوكروم)500))حصة.)

من) ابت اء) سنة  (99 (: امل 2)

ا تأسيس ا نهائي أي من تاريخ وضع)

ا سجل ا تجاري.

من فاتح وناور إلى) (: ا سنة املا ية)

31)ديسمبر من كل سنة ما ع ا ا سنة)

األولى تبت ئ من تاريخ ا تسجيل.

 املور اإلجتماعي):))عمار2)58)شوة ا)3 

شارع واد سبوا ك ال ا رباط.)

املسير):)ا سي ))توفيق بوكروم.)))))))

ا تجاري))) با سجل  ا تويي   رقم 

.160839
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 LR POLYVALENCE

CONSULTING
SARL AU

بتاريخ) عرفي  عو    بموت�سى 

27)ماي)2022)تم تأسيس شركة عات)

وحي ) بشريك  املح ود2  املسؤو ية 

وا تي تحمل الخصائص ا تا ية):)

 LR POLYVALENCE (: ا تسمية)

.CONSULTING

    .SARL AU(:(ا صفة ا وا و ية(

ا ه ف االجتماعي:)

1)-)مكتب ا  راسة وا بحوث)؛

االستشار2 والخبر2 وا ت قيق) (- (2

واملراقبة)؛

3)-)أعمال ا بناء)وا هن سة امل  ية)

واألشغال ا ذامة.
درهم)) (10.000 (: رأسمال ا شركـة)

موسمة إلى))100)حصة من فئة)100 

بين) موزعة  ا واح 2  درهم  لحصة 

ا شركاء)على ا شكل ا تالي):))))))))))))

ا سي  رشي  المين)100)حصة.)

من) ابت اء) سنة  (99 (: امل 2)

ا تأسيس ا نهائي أي من تاريخ وضع)

ا سجل ا تجاري.

من فاتح وناور إلى) (: ا سنة املا ية)

31)ديسمبر من كل سنة ما ع ا ا سنة)

األولى تبت ئ من تاريخ ا تسجيل.

 املور اإلجتماعي):)عمار2)58)شوة ا)3 

شارع واد سبوا ك ال ا رباط.

املسير):)ا سي  رشي  المين.)))))))
ا تجاري)) با سجل  ا تويي   رقم 

.160837
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INDUSTRY MARKET
SARL AU

تأسيس ا شركة
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 

عات) شركة  تكو ت  (2022 ماي) (24

واح ) مح ود2  شريك  مسؤو ية 

مميزاتها كا تالي):

 INDUSTRY MARKET(:(ا تسمية

.SARL AU

ا صفة ا وا و ية):)ش.م.م ش.و.

ا ه ف):)استيراد وتص ور املنتجات)

مجففة،) (خضروات  ا غذائية)

منتجات) ا تجميل،) مستحضرات 

ا نظافة).

 ا رأسمال):)ح د في)100.000)درهم)

 100 بويمة) سهم  (1000 إلى) موسم 

درهم  لسهم موزعة كا تالي):

1000)سهم رضوان اعب التا.

ا تسيير):)رضوان اعب التا.

اإلمضاء):)رضوان اعب التا.

امل 2):)99)سنة.

الجيش) شارع  (: االجتماعي) املور 

ا رابع،) ا طابق  (،410 رقم) امللكي،)

ا ناضور.

تم اإلو اع ا وا وني   ى املحكمة)

ماي) (30 بتاريخ) با ناضور  االبت ائية 

2022)تحت رقم)854.
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ZIANI DIST

SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : Av.BIR(INZRAN

HAY(PAM, DRIOUCH

ا ذام) الجمع  محضر  إثر  على 

قرر) (2022 ماي) (17 بتاريخ) املنذو  

شريك ا شركة ما ولي):

تفويت حصة عماد ا زياني  فائ 2)

فرح بن مو�سى.

األسا�سي) ا وا ون  تذ ول  مع 

 لشركة.

ا تسيير):)فرح بن مو�سى.

اإلمضاء):)فرح بن مو�سى.

تم اإلو اع ا وا وني   ى املحكمة)

ماي) (26 بتاريخ) با ناضور  االبت ائية 

2022)تحت رقم)819.
نسخة  لبيان
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STE IR.FREGAY SARL

CABINET FIDUCIAIRE

402AV MED V N°9 KENITRA

TEL/(FAX(:(0537(36(17(18

NOBLE INDUSTRIE
SARL AU

تأسيس شركة 
مسجل) عرفي  عو   بموت�سى 
تم) (2022 ماي) (4 ووم) با ونيطر2 
وضع ا وا ون األسا�سي  شركة عات)
بالخصائص) مح ود2  مسؤو ية 

ا تا ية):
 NOBLE INDUSTRIE(:(ا تسمية(-(I

.SARL AU
 II)-)املور االجتماعي):)6)حي فاضيل،)
(،1 رقم) ا طابق  روزفيل،) شارع 

ا ونيطر2.
III)-)امل 2):)99)سنة.

اشهارات) (: موضوع ا شركة) (- (IV
واح ،) موظف  األقل  على  تتضمن 
دراسة وتصميم مواقع ا ويب أو غيرها.

 100.000 (: رأسمال ا شركة) (- (V
درهم.

ا سي ) إلى  أسن   (: ا تسيير) (- (VI
مه ي صا حي شرادي.

ا تجاري) با سجل  ا تويي   تم 
باملحكمة االبت ائية با ونيطر2 بتاريخ)
 91391 رقم) تحت  (2022 ماي) (17

سجل تجاري رقم)65319.
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MEDICAL PRO CONCEPT  
SARL

 بيع الحصص
تغيير املور ا رئي�سي  لشركة

رفع رأسمال ا شركة
املسجل) ا ذرفي  ا ذو   بموت�سى 
 2021 سبتمبر) (2 بتاريخ) با رباط 
ا ذام) الجمع  قرر  (2022 ماي) و9)

االستثنائي  لشركة))ما ولي):
املصادقة على بيع ا سي 2 ملكة)
 250 مريم جميع حصصها املمثلة في)
حصة قيمة كل حصة)100)درهم إلى)
 25.000 ا سي 2 ملكة خوامة بويمة)

درهم.)

عات) شركة  إلى  ا شركة  تحويل 

ا شريك ا وحي .

إلى) ا رئي�سي  لشركة  املور  تغيير 

امل وز شارع) تجزئة  (: ا تالي) ا ذنوان 

 3 املحل رقم) (8 محم  الخامس رقم)

تمار2.)
 70.000 ا شركة) رأسمال  رفع 

درهم وع ك) (120.000 درهم  يصبح)

بخلق)7000)حصة بويمة)100)درهم)

 لحصة ا وحي 2 وع ك بتحرير جميع)

الحصص با رأس املال االحتياطي من)

طرف ا شريك ا وحي  ملكية خوامة)

وق  تم ا تص وق عليه.)))

ا شركة) رأسمال  نهائية  يصبح 

 1200 إلى) موسمة  درهم  (120.000

درهم  لحصة،) (100 بويمة) حصة 

ا وحي ) ا شريك  طرف  من  محرر2 

ملكة خوامة.

تذ ول ا وا ون األسا�سي  شركة.)

اإلو اع ا وا وني باملحكمة ا تجارية)

 125165 رقم) تحت  ا رباط  مل ونة 

بتاريخ فاتح وو يو)2022 .
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SSIFF AB CAR
SARL AU

شركة مح ود2 املسؤو ية

استوا ة امل ور غير ا شريك
وتذيين امل ور ا وحي   لشركة

ا ذرفي  لجمع) ا ذو   بموت�سى 

 ا ذام االستثنائي بتاريخ)27)أبريل)2022 

قرر ا شركاء)ما ولي):

ا سي ) املسير  امل ور  استوا ة 

واسين ا واصف من منصبه كم ور.

تذيين امل ور ا وحي  ا سي  أووب)

من) الجنسية،) مغربي  ا واصف،)

موا ي )3)وناور)1996،)حامل ا بطاقة)

.AE231693(ا وطنية
اإلقامة):)حي ا شيخ املفضل،)ز وة)

سي ي بنور،)رقم)462،)سال.

بصفته م ورا وحي ا  لشركة مل 2)

ا صالحيات) جميع  مع  مح ود2  غير 

املمنوحة  ه من قبل قا ون ا شركات)

ا تجارية.

تح وث ا وا ون األسا�سي  لشركة.

باملحكمـة) ا وا و ـي  اإلوـ اع  تـم 

 38953 رقم) تحت  بسال  االبت ائية 

بتاريـخ)26)ماي)2022.
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KENITRA

SUREXPORT-FRUIT

ش.ع.م.م

املور االجتماعي : دوار الحياو 2، 

قياد2 ا ذوامر2، ا وصر ا كبير

ا ذام) الجمع  محضر  بموت�سى 

SUREXPORT- االستثنائي  شركة)

FRUIT)ش.ع.م.م،)املنذو  با ذوامر2،)

وتبذا  ذو  بيع الحصص االجتماعية)

(،2022 ماي) (25 بتاريخ) ا ذي سبوه،)

تورر ما ولي):

1)-)بيع الحصص االجتماعية):

 5.250 بيع) على  املصادقة  تمت 

 GAILES حصة اجتماعية من شركة)

HOLDING UK LTD،) فائ 2 شركة))

      .THE BERRY SPECIALISTS LTD

من) و7) (6 ا فصلين) تذ ول  (- (2

ا نظام األسا�سي.

3)-)تحيين ا نظام األسا�سي  لشركة.

ا وا وني  هذا) اإلو اع  تم  وق  

املحضر باملحكمة االبت ائية با وصر)

(،2022 وو يو) فاتح  بتاريخ  ا كبير،)

تحت رقم)143/2022)بملف ا سجل)

ا تجاري رقم)1583.
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   KENITRA

LE BLOGE LINGE 
ش.ع.م.م

املور االجتماعي : زاوية شارع 

الحنصالي وحسن ابن ثابت، إقامة 

مرو2، محل رقم 1 با طابق االر�سي، 

ا ونيطر2

 LE» شركة) تأسيس  ) ذو  
ً
تبذا

أبريل) (7 بتاريخ) (،«BLOGE LINGE

عات) شركة  تأسيس  تورر  (،2022

هي) مميزاتها  املح ود2،) املسؤو ية 

كا تالي):

شركة) (: ا شكل ا وا وني  لشركة)

عات املسؤو ية املح ود2.

.LE BLOGE LINGE(:(ا تسمية

االستيراد) (: ا رئي�سي) املوضوع 

ا  اخلية) املالبس  بيع  وا تص ور،)

األثاث) بيع  با توسيط،) املشتركة 

املنزلي با توسيط.
شارع) زاوية  (: االجتماعي) املور 

إقامة) ثابت،) ابن  الحنصالي وحسن 

مرو2،)محل رقم)1)با طابق))االر�سي،)

ا ونيطر2.))))))))))))))))))))))))))))))

امل 2):)99)سنة.

تب أ ا سنة املا ية) (: ا سنة املا ية)

في فاتح وناور وتنتهي في)31)دجنبر من)

 فس ا سنة.
رأسمال) ح د  (: ا شركة) رأسمال 

درهم،) (10.000 مبلغ) في  ا شركة 

موسمة إلى)100)حصة اجتماعية من)

فئة)100)درهم  لواح 2.

ا شكل) على  الحصص  تخصص 

ا تالي):

شارع) اسية،) ا كرار�سي  ا سي 2 

(،12 ا شوة) ا رحمان،) عب   موالي 

حصة) (70 ا ونيطر2،) (،61 عمار2)

اجتماعية
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إقامة) زينب،) اوسيبل  االنسة 
9،)ا ونيطر2،) 4)كلم) فردوس،)تجزئة)

30)حصة اجتماعية
املجموع):)100)حصة اجتماعية.

اإلدار2):)ا سي 2 ا كرار�سي اسية،)
ا وطنية) ا تذريف  الحاملة  بطاقة 

.G-261162(رقم
وق  تم اإلو اع ا وا وني  ووا ين)
االبت ائية) باملحكمة  ا شركة 
(،2022 وو يو) (2 بتاريخ) با ونيطر2،)
بملف) (91574/2022 رقم) تحت 

ا سجل ا تجاري رقم)65543. 
184 P

ABADI OBRAS
SARL

مسجل) عرفي  عو   بموت�سى 
با رباط في)16)أبريل)2022)تم إنشاء)
مح ود2) مسؤو ية  عات  مؤسسة 

بالخصائص ا تا ية):
.ABADI OBRAS SARL

رأسمال ا شركة):)100.000)درهم
عنوان ا شركة):)38)ز وة)20)غشت،)

حي املنزه،)الحسيمة.
ه ف املؤسسة):

1)-)مواول في مجال ا بناء)؛
2)-)تاجر.

املسير):)عبادي محم  أمين.
ا ضريبة املهنية رقم)56503234.
ا سجل ا تجاري رقم)3751)باملحكمة))

االبت ائية الحسيمة.
185 P

ACT 4 CONSULTING
شركة عات مسؤو ية مح ود2 

بشريك واح 
في) مؤرخ  عرفي  عو    بموت�سى 
 5)ماي)2022)واملسجل في)23)ماي)2022 
عات) ا شركة  تأسست  با رباط 

الخصائص ا تا ية)):
مسؤو ية) عات  شركة  (: ا شكل)

مح ود2 بشريك واح .))
ا ه ف االجتماعي):

استشارات إدارية،)مرافوة وم  و )
املساع 2  لشركات)؛

مركز االتصال  الستغاثة لخ مات)
تكنو وجيا املذلومات.

رأسمال ا شركـة):)100.000)درهم))
1000)حصة اجتماعية) ( موسمة إلى)
موزعة) درهم  لحصة  (100  بويمة)

كما ولي):
عزاوي محم )1000)حصة.

امل 2):)99)سنة ابت اء)من ا تأسيس)
ا نهائي.

من فاتح وناور إلى) (: ا سنة املا ية)
31)ديسمبر من كل سنة ما ع ا ا سنة)

األولى تبت ئ من تاريخ ا تسجيل.
30)شوة) إقامة) ( (: املور اإلجتماعي)
ز وة موالي احم  ا وكيلي،) (،8 رقم)

حسان،)ا رباط.)
ا تجاري) با سجل  ا تويي   رقم 
باملحكمة ا تجارية با رباط)160605.
186 P

STE HORING
SARL AU

شركة عات مسؤو ية مح ود2
رأسما ها : 10.000 درهم

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عو   بموت�سى  (- (1 
تأسيس) تم  بتمار2،) (2022 ماي) (12
مح ود2) مسؤو ية  عات  شركة 

بشريك واح  با صفات ا تا ية):)
اسم) ا شركة  تحمل  (: ا تسمية)

.HORING SARL AU
(،2 رقم) شوة  (: االجتماعي) املور 

ا ذمار2 رقم)21،)تجزئة بوراس،)تمار2.
ا  راسات) مكتب  (: ( ا ه ف)

واألبحات،)دراسات عامة ومتذ د2.
بمبلغ) ح د  (: ا شركـة) رأسمال 
 100 ( على) موسمة  ( درهم) (10.000
 100 ا واح 2) الحصة  قيمة  حصة 
منصور) اوت  ا سي   ومتلكها  درهم 

منير،)بويمة)100)حصة.)
في) مح د2  ا شركة  م 2  (: امل 2)
99)سنة ابت اء)من تاريخ تسجيلها في)

ا سجل ا تجاري.
اوت) ا شركة  يسير  (: ا تسيير)

منصور منير.
با سجل) ا شركة  سجلت  (- (2
ا تجاري  لمحكمة االبت ائية بتمار2)

تحت رقم)136467.       
187 P

STE SAFATRANSFAIRE
SARL AU

 STE بموت�سى عو  عرفي  شركة)
 SAFATRANSFAIRE SARL AU
2022)تورر) 9)ماي) سجل با رباط في)

ما ولي):
تحويل املور ا رئي�سي  لشركة من)
2329)تجزئة سي ي ا ذربي،) :)عمار2)
عين ا ذود2 إلى):)محل رقم)32)ا ذمار2)

H)قطاع)1)تجزئة ب ر،)عين ا ذود2.
بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية) املحكمة  ا ضبط   ى 
تحت) (2022 ماي) (27 بتاريخ) بتمار2 

رقم)8203.
188 P

STE MSQ.DET
SARL

في) ا ذرفي  ا ذو   تسجيل  تاريخ 
تحمل) وا تي  بسال  (2022 أبريل) (29

الخصائص ا تا ية):
مواد) بيع  (: االجتماعي) ا ه ف 

وأدوات ا تنظيف املنز ية.
ا تجميل) مستحضرات  تاجر 

با توسيط.
تاجر.

رأسمال ا شركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1.000 إلى) موسمة 
درهم  لحصة ا واح 2 موزعة) (100

بين ا شركاء)على ا شكل ا تالي):
 500 (: املنبهي) بن  محم   ا سي  

حصة.
ا سي  سذي  بن عال):)500)حصة.
من) ابت اءا  سنة  (99 (: امل 2)
ا تأسيس ا نهائي أي من تاريخ وضع)

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

األولى تبت ئ من تاريخ ا تسجيل.
:)ز وة واد لخضر) املور االجتماعي)

رقم)28)حي ا صفاء)ا ورية سال.
املسير):)محم  بن املنبهي وا سي )

سذي  بن عال.
ا تجاري) با سجل  ا تويي   رقم 

.36039
189 P

مكتب املحاسبة إيهاب استشار2

ش.ع.م.م
رأسمال ا شركة):)100.000)درهم

مورها االجتماعي):)شارع الحسن ا ثاني،)عمار2)

ا بنك املغربي  لتجار2 الخارجية

مكتب رقم)9)ا ناضور

س.ت)5415

DRI-SEL TRANS
SARL

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2

بموت�سى عو  عرفي مؤرخ بتاريخ)

23)ماي)2022)تم تأسيس شركة عات)

مسؤو ية مح ود2 باملميزات ا تا ية):

 DRI-SEL TRANS (: ا تسمية)

.SARL

عات) شركة  (: ا وا وني) ا شكل 

مسؤو ية مح ود2.

املوضوع):)ه ف ا شركة):

وا  ولي  لبضائع) ا وطني  ا نول 

لحساب ا غير.

 ول األمتذة وا طرود وا شحنات)

ا ذائلية غير املصاحبة  حو الخارج.

ا تص ور واالستيراد.

(،8 حي األمل ز وة) (: مور ا شركة)
رقم)4،)سلوان)-)ا ناظور.

رأسمال ا شركة):)100.000)درهم)

حصة من فئة) (10.000 موسمة إلى)

كلها) ا واح 2  دراهم  لحصة  (10

محرر2 وموزعة كل حسب مساهمته)

على ا نحو ا تالي):

ا سي  بلذاجي منير):)5.000)درهم.

 5.000 (: ( ا سي  بنلمو م محم )

درهم.

ا تسيير):)تم تذيين ا سي  بلذاجي)

محم ) بنلمو م  ا سي   أو  منير 

مسيران  لشركة مل 2 غير مح ود2.

من) ابت اء) سنة  (99 (: امل 2)

ا تأسيس ا نهائي  لشركة.

فاتح) من  تبت ئ  (: املا ية) ا سنة 

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  وناور 

سنة.
ا شركة موي 2 با سجل ا تجاري)

وحمل با ناضور تحت رقم)24185.

190 P
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مكتب املحاسبة إيهاب استشار2

ش.ع.م.م
رأسمال ا شركة):)100.000)درهم

مورها االجتماعي):)شارع الحسن ا ثاني،)عمار2)

ا بنك املغربي  لتجار2 الخارجية

مكتب رقم)9)ا ناضور

س.ت)5415

TOP CASH
SARL

رأسمال ا شركة : 100.000 درهم

مورها االجتماعي : 145، حي ترقاع 
طريق مليلية، ا ناضور

س.ت 23457

ا ذام) الجمع  محضر  بموت�سى 

ماي) (17 في) املنذو   ا ذادي  غير 

 TOP شركة) مساهمو  قرر  (،2022

CASH SARL)ما ولي):

من) (%50 بيع) على  املوافوة 

ومتلكها) ا تي  االجتماعية  الحصص 

باع) حيث  محم   ا تاويل  ا سي  

حصة) (5.000  لسي 2 بنذلي جميلة)

بويمة)50.000)درهم.

اعتماد ا وا ون األسا�سي املطابق)

 شركة عات مسؤو ية مح ود2.

بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية) املحكمة  ا ضبط   ى 

با ناظور بتاريخ)25)ماي)2022)تحت)
رقم)813.

191 P

شركة سكمفيد
عات املسؤو ية املح ود2
رأسما ها 100.000 درهم

مورها االجتماعي : 67 حي ا نهضة 2 

توسعي ا رباط

 17 بتاريخ) عرفي  عو   بموت�سى 

انذو  الجمع ا ذام غير) (2022 وناور)

ا ذادي وقرر ما ولي):

قبول بيع)1000)حصة من ا سي )

ا سي ) املجي   فائ 2  عب   اشوف 

بنمذطال رضوان.

ا وا وني  لشركة) اإلو اع  تم 

 7 في) با رباط  ا تجارية  باملحكمة 

فبراور)2022)تحت رقم)121963.

192 P

SOCIETE IMMOGHITA
SARL AU

تغيير بشركة
فاتح) بتاريخ  عرفي  عو   بموجب 
ا شركة) إخضاع  تم  (2022 وو يو)

 لتغييرات ا تا ية):
ا شركة) حصص  كامل  تفويت 
غيثة) اآلنسة  طرف  من  اململوكة 
حصة)) (1000) ا فياللي) محفوظ 
 صالح اآلنسة بهية محفوظ ا فياللي.
محفوظ) بهية  اآلنسة  (: ا تسيير)

ا فياللي.
باملحكمة) تم  ا وا وني  اإلو اع 
وو يو) (7 بتاريخ) با ذيون  االبت ائية 

2022)تحت رقم)22/1638.
193 P

SOCIETE FILA FISH
SARL AU

تغيير بشركة
فاتح) بتاريخ  عرفي  عو   بموجب 
ا شركة) إخضاع  تم  (2022 وو يو)

 لتغييرات ا تا ية):
ا شركة) حصص  كامل  تفويت 
غيثة) اآلنسة  طرف  من  اململوكة 
حصة)) (1000) ا فياللي) محفوظ 
 صالح اآلنسة بهية محفوظ ا فياللي.
محفوظ) بهية  اآلنسة  (: ا تسيير)

ا فياللي.
باملحكمة) تم  ا وا وني  اإلو اع 
وو يو) (7 بتاريخ) با ذيون  االبت ائية 

2022)تحت رقم)22/1636.
194 P

CLARKSON MOROCCO
شركة عات املسؤو ية املح ود2

رأسما ها 1.000 درهم
مورها االجتماعي : 8 شارع علي عب  
ا رزاق، ا طابق ا ثا ث، 20100 

ا  ار ا بيضاء
ا سجل ا تجاري : 298811

ا ذام) الجمع  محضر  على  بناء)
 لشركة بتاريخ)29)أبريل)2022،)فو )

تورر ما ولي):

ا شركة) رأسمال  زياد2  (- (1

مذينة) دوون  مواصة  خالل  من 

 7.443.300 ومستحوة ا  فع بويمة)

إلى) درهم  (1.000 من) درهم  زيادته 

7.444.300)درهم.

2)-)االعتراف بإتمام زياد2 رأسمال)

ا شركة.

3)-)تذ ول وإعاد2 صياغة ا نظام)

األسا�سي  لشركة.

ا صالحيات  لويام) إعطاء) (- (4

باإلجراءات ا وا و ية.

كتابة) ا وا وني   ى  اإلو اع  تم 

با  ار) ا تجارية  باملحكمة  ا ضبط 

 2022 وو يو) فاتح  بتاريخ  ا بيضاء)

تحت رقم)826054.
قص  ا نشر واإلعالن

195 P

 SOCIETE POUR LA

 CONSTRUCTION

 ET L’EXPLOITATION

 TECHNIQUE DU

 GAZODUC MAGHREB

EUROPE

METRAGAZ» SA»

شركة مجهو ة ا هوية

رأسمال 44.000.000 درهم

 ANGLE 20 : املور ا رئي�سي

 AVENUE SIDI AMMAR ET RUE

CELLINI TANGER

ا سجل ا تجاري رقم 12783 طنجة

IF : 1031660

ICE : 001695941000092 

الجمع) اجتماع  محضر  حسب 

فبراور) (28 بتاريخ) ا ذادي  غير  ا ذام 

2022،)تورر ما ولي):

حل ا شركة وتصفيتها ودوا.

ا ذزل من منصب أعضاء)مجلس)

اإلدار2.

عب ) ابن  مه ي  ا سي   تذيين 

ا تزاماته) وتح و   مصفيا  ا وهاب 

وصالحياته وتح و  مور ا تصفية.

تفويض اإلجراءات.

املحكمة) بسجل  اإلو اع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)4726.
قص  ا نشر واإلعالن

196 P

MORAD TRANS NATUREL
SARL AU

شركة مراد ترونس  توريل

ش.م.م ش.و

رأسما ها 100.000 درهم

دوار تمضروين واكليم تنغير

تأسيس ا شركة
بموت�سى عو  عرفي بتنغير بتاريخ)

9)ماي)2022)تم تأسيس شركة عات)

الخصائص ا تا ية):

ترونس) مراد  شركة  (: ا تسمية)

 MORAD ش.و) ش.م.م   توريل 

.TRANS NATUREL SARL AU

مورها االجتماعي):)دوار تمضروين)

واكليم تنغير.

لحساب) ا بضائع  :) ول  نشاطها)

ا غير.

كراء)اآلالت واملذ ات.

االستيراد وا تص ور.

:)ا شركة تسير من طرف) ا تسيير)

ا سي  موراد كرماح.

في) رأسما ها  ح د  (: ا رأسمال)

 1000 إلى) موسم  درهم  (100.000

حصة بويمة)100)درهم  لواح .

ووم) من  تبت ئ  سنة  (99 (: امل 2)

تسجيلها با سجل ا تجاري.

بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

بتنغير) االبت ائية  باملحكمة  ا ضبط 

رقم) تحت  (2022 ماي) (23 بتاريخ)

.467/3895
من أجل الخالصة وا بيان

197 P



10897 الجريدة الرسميةع د)5721 - 22)عو ا وذ 2)1443 )22)وو يو)2022) 

TACHTFACHT

ش.م.م

رقم 3 بورجيل امام مركز مصحة 

اوت ا فر�سي تنغير

بيع حصص اجتماعية  لشركة
تذيين املسير  لشركة

إدار2 الحساب ا بنكي  لشركة
ا ذادي) غير  املحضر  بموجب 

 2022 مارس) (30 في) بتنغير  املنذو  

قرر شريك ا شركة ما ولي):

بيع حصص ا سي  باحمو ووسف)

 لسي  شاكوش علي ما مجموعه)500 

حصة اجتماعية.

بيع حصص ا سي  بنهيش محم )

 لسي  شاكوش علي ما مجموعه)500 

حصة اجتماعية.

علي) شاكوش  ا سي   تسمية 

كمسير  لشركة.

ا بنكي من) ستتم إدار2 الحساب 

طرف):)ا سي  شاكوش علي.

بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

بتنغير) االبت ائية  باملحكمة  ا ضبط 

رقم) تحت  (2022 ماي) (16 بتاريخ)

.159/452
موتطف  إلو اع وا نشر

200 P

MEILLEUR CONSEIL SARL

 N° B2 LOT DE FONCTIONNAIRE 1ier

ETAGE - TINGHIR

0661540091 / 06615404

STE IAAMAR TRAVAUX

SARL

ش.م.م

رقم 1070 تجزئة املج  1 رقم 

ا برو ي 776 تنغير

رفع رأس املال
بموجب املحضر غير ا ذادي) (- (1

2022)قرر) 26)ماي) املنذو  بتنغير في)

شركاء)ا شركة ما ولي):

من) ا شركة  رأسمال  رفع 

 2.000.000 إلى) درهم  (1.000.000

حصة) (20.000 إلى) موسم  درهم 

بويمة)100)درهم  لواح  وبمساهمة)

بربع) امل فوعة  ا شريك  من   و وة 

)1/4) 250.000)درهم  لبنك ا ورض)

ا فالحي.

بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (- (2

بتنغير) االبت ائية  باملحكمة  ا ضبط 

رقم) تحت  (2022 وو يو) (3 بتاريخ)

.1070/497
موتطف  إلو اع وا نشر

201 P

STIR TRANS

SARL

في) ا ذرفي  ا ذو   تسجيل  تاريخ 

17)مارس)2022)با رباط وا تي تحمل)

الخصائص ا تا ية):

ا ه ف االجتماعي):)ا نول لحساب)

ا غير و ول األشخاص.

رأسمال ا شركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1.000 إلى) موسمة 

درهم  لحصة ا واح 2 موزعة) (100

بين ا شركاء)على ا شكل ا تالي):

 1000 (: ا سي   وويسمي محم )

حصة.

من) ابت اءا  سنة  (99 (: امل 2)

ا تأسيس ا نهائي أي من تاريخ وضع)

ا سجل ا تجاري.

من فاتح وناور إلى) (: ا سنة املا ية)

31)ديسمبر من كل سنة ما ع ا ا سنة)

األولى تبت ئ من تاريخ ا تسجيل.

املور االجتماعي):)ا ذمار2)30)شوة)

ز وة موالي احم   وكيلي حسان) (8

ا رباط.

املسير):)ا سي   وويسمي محم .

ا تجاري) با سجل  ا تويي   رقم 

.160313

202 P

 STE DES ZAERS
 D’EXPLOITATION DES

CAFES
SARL AU

في) ا ذرفي  ا ذو   تسجيل  تاريخ 
تحمل) وا تي  بتمار2  (2022 وناور) (31

الخصائص ا تا ية):
ا ه ف االجتماعي):)موهى.

رأسمال ا شركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1.000 إلى) موسمة 
درهم  لحصة ا واح 2 موزعة) (100

بين ا شركاء)على ا شكل ا تالي):
 1000 (: نسيم) الجغ   ا سي  

حصة.
من) ابت اءا  سنة  (99 (: امل 2)
ا تأسيس ا نهائي أي من تاريخ وضع)

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

األولى تبت ئ من تاريخ ا تسجيل.
 56 رقم) املحل  (: االجتماعي) املور 
تامسنا،) (2 ا نور) (241 ار�سي عمار2)

تمار2.
املسير):)ا سي  الجغ  نسيم.

ا تجاري) با سجل  ا تويي   رقم 
.135939

203 P

R.SERVICE
SARL AU

ر.سغفيس ش.م.م ش.و
رأس املال : 60.000 درهم

املور االجتماعي : 23 شارع أ وال 
شوة 11 فلوري املكتب رقم 4 

ميموزا ا ونيطر2
حرر) استثنائي  قرار  بموت�سى 
ا وحي ) ا شريك  قرر  ا ونيطر2  في 
ش.و») ش.م.م  «ر.سغفيس   شركة)

ما ولي):
تغيير املور االجتماعي  لشركة من)
فلوري) (11 شوة) أ وال  شارع  (23 (:
إلى) ا ونيطر2  ميموزا  (4 املكتب رقم)
حي ا سالم،) (1267 رقم) (6 سكتور) (:

سال.

ا وا ون) من  (4 املاد2) تذ ول 
األسا�سي  لشركة.

بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية) باملحكمة  ا ضبط 
با ونيطر2 بتاريخ)17)ماي)2022)تحت)

رقم)91385.
204 P

دووان األستاع حاتم لحلو
املوثق با بيضاء

ا  ار ا بيضاء٬)زاوية ز وة ا بشير اٳلبراهيمي)
وشارع املواومة٬)ٳقامة شيماء٬)عمارF(2)ا طابق)

ا سفلي
ا هاتف)05.22.54.00.87/ 05.22.54.00.82

ا فاكس)05.22.54.00.89

 LABRANDA
« برا  ا»

شركة عات املسؤو ية املح ود2 
بشريك منفرد

رأسما ها االجتماعي 100.000 درهم 
ومورها االجتماعي : ا  ار ا بيضاء، 
زاوية شارع ابن تاشفين و ز وة اوفني
مسجلة با سجل ا تجاري با  ار 

ا بيضاء تحت ع د 411425
تذ والت – اعاد2 كتابة ا وا ون 

األسا�سي  لشركة
تلواه) توثيوـي  عو   بموت�سى  ((1
با  ار) املوثق  لحلو،) حاتـم  األستاع 
ا بيضاء)بتاريخ)11)ماوو)2022،)فوت)
كل من ا شـركـة املسمـا2)«جيسبات»)
املحـ ود2) املسؤو يــة  عات  شركـة 
با  ار) ا تجــاري  با سجل  مسجلــة 
(،536005 عـــ د) تحـت  ا بيضاء)
الحامـل) عــزوز،) ا  وـن  عـز  وا سيـ  
(،B282019 ع د) ا وطنيــة   لبطاقـة 

تسذمائـة وتسذـة
 999) وتسذون حصـة اجتمـاعيـة)
ومتلكـونهـــا) ا تـي  اجتماعيــة)) حصـة 
املسما2) ا شركــة  رأسمـال  فـي 
املسؤو يـة) عات  شركـــة  « برا ــ ا»)
املحـ ود2 وكذ ك الحسابات الجاريـة)
سليــم) ا سيـ   بها،) فائـ 2  املرتبطة 
ا وطنيـة) الحامـل  لبطاقة  عزوز،)
فرأسمال) وبا تالي  (،BK388324
ا شركة صار ملكا  لسي  سليـم عزوز)
بذ ) ا وحي ،) ا شريك  أصبح  ا ذي 

بيـع جميع الحصص املذكور2.



ع د)5721 - 22)عو ا وذ 2)1443 )22)وو يو)2022)الجريدة الرسمية   10898

تلواه) توثيوـي  عو   بموت�سى  ((2

األستاع حاتـم لحلـو،)املوثق با بيضاء)

بإجماع) تم  (،2022 ماوو) (11 بتاريخ)

«) برا  ا) ا شركة املسما2) ( ( ( شركاء)

املح ود2،) املسؤو ية  عات  شركة  (»

تذ ول) ولي:) ما  على  املصادقة  على 

من) و16) (7 (،6 (،2 (،1 ا فصول،)

بحيث) األسا�سي  لشركة.) ا وا ون 

ا وحي   لشركة هو) اصبح ا شريك 

اضحى) وا ذي  عزوز  سليم  ا سي  

مح ود2) غير  مل 2  وحي ا  ( مسيرا)

شركـة) (» «) برا  ا) املسمـا2)  لشركة 

عات املسؤو ية املح ود2 بشريك من

فرد.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

تلواه) توثيوـي  عو   بموت�سى  ((3

با  ار) املوثق  لحلـو٬) حاتـم  األستاع 

((((((((((((((،2022 ماوو) (11 بتاريخ) ا بيضاء)

ا وحي   لشركة) ا شريك  قرر 

األسا�سي) ا وا ون  كتابة  بإعاد2 

شركة) « برا  ا») املسما2)  لشركة 

املح ود2 بشريك) ( ( ( عات املسؤو ية)

ا تي حصلت) ا تذ والت  بذ   منفرد 

من) ا وا وني  لشركة  ا شكل  بتغيير 

الى) شركـة عات املسؤو ية املح ود2 

املح ود2) املسؤو ية  عات  شركـة 

مع االحتفاظ بنفس) بشريك منفرد،)

ا رأسمال) االجتماعي،) فس  ا ه ف 

االجتماعي،) املور  االجتماعي،) فس 

وتذ ول) االجتماعية  امل 2   فس 

ا فصول)1،)2،)6،)7)و)16.    

بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم  ((4

بوالوة) ا تجارية  باملحكمة  ا ضبط 

وو يو) فاتح  بتاريخ  ا بيضاء) ا  ار 

2022)تحت ع د)826000)وا تذ ول)

با سجل ا تجاري بتاريخ فاتح وو يو)

.2022
ملخص قص  ا نشر

))))األستاع حاتم لحلو

املوثق
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دووان األستاع حاتم لحلو
املوثق با بيضاء

ا  ار ا بيضاء٬)زاوية ز وة ا بشير اإلبراهيمي و)
شارع املواومة٬)إقامة شيماء٬)عمارF(2)ا طابق)

ا سفلي
ا هاتف)05.22.54.00.87/05.22.54.00.82

ا فاكس)05.22.54.00.89  (

BRICOMARCHE
شركة عات املسؤو ية املح ود2 

بشريك منفرد
رأسما ها االجتماعي 200.000 درهم 
ومورها االجتماعي : ا  ار ا بيضاء، 

150 شارع عب  هللا بن واسين، 
ا طابق االول، ا شوة رقم 4، بلف ور
 مسجلة با سجل ا تجاري تحت 

ع د 545103
- تأسيس -

تلواه) توثيوـي  عو   بموت�سى  ((1
با  ار) املوثق  لحلو  حاتم  األستاع 
(،2022 ماوو) (20 بتاريخ) ا بيضاء)
املسما2) ا شركة  تأسيس  تم 
«بريكومار�سي»)شركة عات املسؤو ية)
املح ود2 بشريك منفرد خصائصها)
كا تالي):)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

ا شركة تحمل اسم) (: ا تسمية) (-
«بريكومار�سي».

عات) شركة  (: ا وا وني) ا شكل 
املسؤو ية املح ود2 بشريك منفرد.

ا شركة  ها) (: ا ه ف االجتماعي) (-
ه ف اجتماعي في املغرب وفي جميع)

ا  ول):
ا تواصل) مواقع  وتشغيل  إدار2 

االجتماعي با بيع عبر اإل تر ت؛
)االستيراد وا تص ور؛

.E-COMMERCE(لمنتجات اد اه؛ 
وا توصيل) اال كترو ية  ا تجار2 

املنزلي)
واملذ ات) ا  وكور  منتجات  (
وأدوات) منتجات  املنز ية؛) واألدوات 

االشهار وا  وكور؛
)ا سلع ا رياضية واملتذة؛

)سلع األ ذاب؛
ا تبرو ) وغرف  ا هواء) مكيفات  (

املنز ية أو ا صناعية؛
سلع ا ت فئة وتكييف ا هواء؛

سلع األجهز2 املنز ية أو ا صناعية؛)

 Trottinette ا صغير2) ا  راجة 
دراجة) ا  راجة ا نارية،) (،bicyclette
ثالثية ا عجالت أو رباعية ا عجالت)؛))))
الح ائق) ومذ ات  مواد 

واملساحات الخضراء؛
املذ ات ا صحية وا سباكة؛

أدوات ا بناء)والح اد2؛
)جزاز2 ا ذشب ومذ ات الح ووة؛)
املتذلوة) واملذ ات  املنتجات 

بالحيوا ات اال يفة؛
واملساحات) أثاث  لح ووة 

الخضراء؛
مواد ومنتجات ومذ ات  لصيا ة)

وا نظافة؛
مواد وأدوات ا لحام؛

ا رشاشات ا ي وية والحرارية؛
املو  ات ا كهربائية؛

مذ ات ا ذمل األر�سي؛
ا زيوت) ا  هان،) ا صبغات،)

وأوضا مذ ات تنظيف الخشب؛
الصق ا غراء؛

)املذ ات ا كهربائية)؛
COFFRE-FORT)الخز ات)؛

مذ ات املرآب وأدوات  لسيار2؛)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ا ي وية) واملذ ات  ا سال م 

ومذ ات ا نول وا رفع؛
مذ ات ا سالمة والحماوة؛)

طفاوات الحريق؛
لجميع) اإل كترو ية  ا تجار2 
واملواد  الستخ امات) املنتجات 

ا زراعية أو ا صناعية أو غيرها؛
املذ ات) وتص ور  استيراد 

واألدوات ا صناعية وا صمامات؛
واآلالت) املواد  وتص ور  استيراد 

الخاصة باملباني واألشغال ا ذامة؛
استيراد وتص ور اآلالت واملذ ات)

ا زراعية؛
ا غيار) قطع  وبيع  استيراد 
ا زراعية) واالكسسوارات  لمذ ات 

وا صناعية؛
وتركيب) وتصنيع  وتجميع  تذبئة 
جميع املذ ات ا زراعية وا صناعية)

أو غيرها من املذ ات؛
مضخات) وتص ور  استيراد 
ا غذائية) وا صناعات  ا شرب  مياه 

وا صناعات ا كيماوية وغيرها؛

ا هن سة) هياكل  وإنشاء) دراسة 
امل  ية ومحطات ضخ املياه املحمو ة)

وتزوي  األ ابيب)A.E.P)؛
وا صرف) املياه  مذالجة  ومحطة 

ا صحي وا تنوية؛
حمامات) وتجهيز  وبناء) تصميم 
وا ساو ا) وا نوافير  ا سباحة 
والحمامات) ا صحية  واملنتجذات 

املنز ية أو ا ذامة؛
شراء،)بيع،)إنشاء،)تأجير،)تشغيل)
املنتجات  لزراعة) عمل  بيع  أي 

وا صناعة؛
جميع) وإ تاج  وتص ور  استيراد 
ا شتالت) وجميع  والحبوب  ا بذور 
وا نباتات وجميع املبي ات الحشرية)
واملنتجات ا كيماوية  صيا ة وحماوة)

ا زراعة وا بستنة؛
إنشاء)املزارع أو املشاركة في اإل تاج)
ا ذالمات) جميع  تمثيل  ا زراعي؛)
ا تجارية أو ا بيوت ا تجارية وتوزيع)
منتجاتها  لزراعة في ا سوق املحلي أو)

في الخارج)؛
عمو ة،) أو  مغلق  بيع  شراء،)
تركيب،) إرسا ية،) تص ور،) استيراد،)
تطوير وصيا ة جميع اآلالت) توزيع،)
ألي) أو  واملذ ات  لري  واألدوات 

استخ ام زراعي أو صناعي آخر؛
استيراد وتص ور جميع مواد علف)
الخاصة) األدوات  وجميع  املوا�سي 

باألطباء)ا بيطريين أو غيرهم)؛)
املشاركة املباشر2 أو غير املباشر2)
 لشركة في أي شركة أو شركة أخرى،)
شركات) إنشاء) طريق  عن  سيما  وال 
ا رعاوة،) في  املساهمة  أو  ج و 2،)
األوراق املا ية أو الحصص) أو شراء)
غير) أو  اال  ماج  أو  االجتماعية،)

ع ك؛
تمثيلية) مكاتب  أو  فروع  إنشاء)

؛)
ً
)أو خارجيا

ً
محليا

ا ذمليات) جميع  عامـة  وبصفة 
ا ذواريـة) واملنوو ــة  املا يـة  ا تجاريــة 
غيـر) أو  مباشـر2  بصفـة  املرتبطـة 
مباشر2 كليا أو جزئيا،)ألح  األه اف)
أو أي كائن مماثلة أو عات) املح د2،)

ا صلة.
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با  ار) كائن  (: االجتماعي) املور  (-
بن) هللا  عب   شارع  (150 ا بيضاء٬ 
واسين،)ا طابق االول،)ا شوة رقم)4،)

بلف ور.)))))))))
:)م 2 ا شركة) امل 2 االجتماعية) (-
من) ابت اءا  سنة  (99 في) مح د2 
تسجيل ا شركة في ا سجل ا تجاري)
الحل) أو  ا تم و   حاالت  باستثناء)
طبوا  لوا ون) املح د  املسبق 
وا وا ون ا تأسي�سي.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
رأسمال) (: االجتماعي) ا رأسمال  (-
درهم) أ ف  ماتي  في  مح د  ا شركة 
موسم على أ فين) درهم)) (200.000(
فئة) من  اجتماعية  حصة  ((2000(
كلها) درهم  لواح 2،) ((100) مائة)

مكتتبة  و ا.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
-)ا رأسمال االجتماعي موسم على)

ا شكل ا تالي):
بن�سي) ا سالم  عب   ا سي  

200.000)درهما.
املجموع)200.000)درهما.

تب ا ا سنة) (: ا سنة االجتماعية) ( (
االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في)

31)دجنبر من كل سنة.
ا شركة) عين  تسيير  ا تسيير:) (-
الحامل) بن�سي،) ا سالم  عب   ا سي  
  BE65026 رقم) ا وطنية   لبطاقة 
كمسير وحي   لشركة مل 2 غير مح د2)
حسب ا وا ون األسا�سي  لشركة.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
وحي ) بإمضاء) ملزمة  ا شركة 
عب ) ا سي   وهو  ا شركة  ملسير 
ا سالم بن�سي في كل ما وخص أعما ها)

اإلدارية.))))))))
بذ  اقتطاع)%5) تكوين) (: األرباح)
وتم) ا فائض  االحتياطي  االدخار 

توزيذه تبذا  ورار ا شركاء.))))))))))
بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم  ((2
بوالوة) ا تجارية  ا ضبط  لمحكمة 
فاتح) بتاريخ  ا كبرى  ا بيضاء) ا  ار 

وو يو)2022)تحت ع د)826001. 
با سجل) ا شركة  تم تسجيل  ((3
ا تجاري بنفس املحكمة بتاريخ فاتح)

وو يو)2022)تحت ع د)545103.
ملخص قص  ا نشر

)األستاع حاتم لحلو

املوثق

206 P

 SOCIETE NEW EDGE
TECHNOLOGIES

شركة عات مسؤو ية مح ود2
سجل ا تجاري رقم 86059

شاطئ جوهر2 بلوك ا رقم 15 
ا صخيرات

بموت�سى املحضر ا شفوي املحرر)
تم) (2022 مارس) (31 بتاريخ) با رباط 

ا تغيير ا تالي):
حل ا شركة.

ا سي ) ا شركة  مصفي  تذيين 
لحبابي خا  .

ا شركة) تصفية  مور  تذيين 
 15 رقم) ا  بلوك  جوهر2  شاطئ  (:

ا صخيرات.
ا وا وني  لشركة) اإلو اع  تم 
 7 باملحكمة ا تجارية با رباط بتاريخ)

وو يو)2022)تحت رقم)125282.
207 P

 STE TRIGON
SARL

شركة  عات مسؤو ية مح ود2 
تأسيس شركة

بموت�سى عو  عرفي مؤرخ))بتاريخ)
)ومسجل بم ونة) (2022 وو يو) ( فاتح)
تم) ( (،2022 وو يو) (2 بتاريخ) تيز يت 
املسؤو ية) عات  ا شركة  تأسيس 
املح ود2)،))مح د2 ا ذناصر كما ولي:

 STE TRIGON S.A.R.L(:(ا تسمية
 450 مرأب رقم) (: املور االجتماعي)

تجزئة عين ا زرقاء)تز يت).
مواقع) وتصميم  دراسة  ا غرض:)

ا ويب أو غيرها.
تاريخ) من  ابت اء) سنة  (99 ( امل 2)

تأسيسها.
))املسير:))امناي امهلوض.

رأس املال):))10.000)درهم موسم)
درهم) (100 100)حصة بما ق ره) الى)

 كل حصة موزعة كما ولي):
50)حصة)) لسي  امناي امهلوض.

50)حصة ل ا سي  خا   حمي.
من) املا ية  أو  االجتماعية  ا سنة 

فاتح وناور إلى)31)ديسمبر.

رقم ا سجل ا تجاري:5227
تم اإلو اع ا وا وني   ى املحكمة)
رقم) تحت  تز يت  بم ونة  االبت ائية 
176/2022)بتاريخ)07)وو يو2022.        
208 P

STE SINTEGR SERVICES
SARL AU

مؤرخ) عرفي  عو   بموت�سى 
تم) (،2022 ماي) (10 بتاريخ) ومسجل 
املسؤو ية) مح ود2  شركة  انشاء)
تحمل) وا تي  ا وحي   ا شريك  عات 

الخصائص ا تا ية):
 SINTEGR SERVICES (: ا تسمية)

.SARL AU
مهن س) (: االجتماعي) ا ه ف 

استشاري.
 100.000 (: ا شركة) رأسمال 

درهم.
مذمور2) حي  (1 (: االجتماعي) املور 

املسير2)2)تمار2.
م 2 ا شركة):)99)سنة ابت اء)من)

تاريخ ا تاسيس.
املسير):)تم تذيين ا سي  محم  بن)

وحي مسيرا  لشركة.
ا تجاري) با سجل  ا تويي   رقم 
تحت) بتمار2،) االبت ائية  باملحكمة 

رقم)136493.
موتطف وبيان

209 P

 STE NATUREC
SARL AU

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ق ) (،2022 ماي) (16 بتاريخ) ا رباط 
املسؤو ية) عات  شركة  تاسيس  تم 

املح ود2 بمساهم واح .
.NATUREC SARL AU(:(ا تسمية
ز وة) (4 ا رباط أك ال رقم) (: املور)
واد زيز ا شوة رقم)7)ا طابق ا ثا ث.

أشغال) (: االجتماعي) ا ه ف 
مختلفة أو ا بناء.

امل 2):)99)سنة.
رأسمال ا شركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 الى) موسمة 

100)درهم  لحصة ا واح 2.

محم  ا  اودي)...)1000)حصة.

من فاتح وناور الى) (: ا سنة املا ية)

31)ديسمبر من كل سنة ماع ا ا سنة)

االولى تبت ئ من تاريخ ا تسجيل.

رقم) ا  اودي  محم   (: املسير)

.P2813(ا بطاقة ا وطنية
ا تجاري) با سجل  ا تويي   تم 

 8 باملحكمة ا تجارية با رباط بتاريخ)

 و بر)2022،)تحت رقم)160863.

210 P

STE HOPE LUMIERE
شركة عات مسؤو ية مح ود2

بشريك وحي 
رأسما ها : 100.000 درهم

مورها االجتماعي : عمار2 30، شوة 
رقم 8، شارع موالي احم   وكيلي 

حسان ا رباط

تاسيس شركة
في) محرر  عرفي  عو   بموجب 

تم) (،2022 ماي) (30 بتاريخ) ا رباط 

املسؤو ية) عات  شركة  تاسيس 

عات) وحي ،) بشريك  املح ود2 

املميزات ا تا ية):

 STE HOPE LUMIERE(:(ا تسمية

.SARL AU

عات) شركة  (: ا وا وني) ا شكل 

مسؤو ية مح ود2 بشريك وحي .

وتص ور) استيراد  (: ا ه ف)

ا نظارات.

استيراد وتص ور.

املور االجتماعي):)عمار2)30،)شوة)
حسان) احم   وكيلي  شارع  (8 رقم)

ا رباط.
 100.000 (: االجتماعي) رأسمال 

1000)حصة من فئة) درهم مجزأ الى)

100)درهم  لحصة ا واح 2 م فوعة)

واملخصصة  لشريك) با كامل،)

ا وحي ):

 1000 (... ا سي  مصطفى بوعز2)

حصة.

ا سي ) تذيين  تم  (: ا تسيير)

مصطفى بوعز2 كمسير وحي   لشركة)

 فتر2 غير مح ود2.
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ا سنة) تب أ  (: االجتماعية) ا سنة 

االجتماعية من فاتح وناور))وتنتهي في)

آخر ديسمبر من كل سنة.

تم االو اع ا وا وني  هذا املحضر)

املحكمة) هيئة  ا ضبط   ى  بكتابة 

وو يو) (8 بتاريخ) با رباط  ا تجارية 

2022،)تحت رقم)125325.

211 P

 STE HALI BROTHERS

 SARL AU

شركة عات مسؤو ية مح ود2 

بشريك وحي 

رأسما ها : 100.000 درهم

مورها االجتماعي : 30 شوة رق 8 

ز وة موالي احم   وكيلي حسان 

ا رباط

تاسيس شركة
مسجل) عرفي  عو   بموت�سى 

تم تاسيس) ( (،2022 ماي) (18 بتاريخ)

املح ود2) املسؤو ية  عات  شركة 

بشريك وحي  بالخصائص ا تا ية):

 STE HALI (: ا تسمية)

.BROTHERS SARL AU

ا ه ف):)مركز ا ن اءات ا هاتفية،)

تص ور الخ مات.

شوة رقم) (30 (: ( املور االجتماعي)

ز وة موالي احم   وكيلي حسان) (8

ا رباط.

امل 2):)99)سنة.

رأسمال ا شركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 الى) موسمة 

100)درهم موزعة كا تالي):

 1000 (... ( وونس) الحالي  ا سي  

حصة.

املسير):)ا سي  الحالي وونس.

باملحكمة) ا وا وني  االو اع  تم 

وو يو) (3 بتاريخ) با رباط  ا تجارية 

2022،)تحت رقم)160757.

212 P

STE  STUDIO SD
SARL AU 

تأسيس شركة
بموت�سى عو  عرفي مؤرخ با رباط)
مح ود2) شركة  تأسيس  تم  ق  
وا تي) وحي   شريك  عات  املسؤو ية 

تحمل الخصائص ا تا ية):
.STUDIO SD(:(ا تسمية

ا صفة ا وا و ية):)))شركة مح ود2)
املسؤو ية عات شريك وحي .

األنشطة) (: االجتماعي) ا ه ف 
املذمارية وا هن سية.)

:10.000)درهم. رأسمال ا شركة))
من) ابت اء) سنة  (99 (: امل 2)

ا تأسيس ا نهائي.
ز وة تافراوت) (5 املور اإلجتماعي):)

م خل ب شوة ب2)حسان ا رباط.
ا تسيير):)ا  كالي سفيان.

اإلو اع) تم  (: اإلو اع ا وا وني))
ا تجاري   ى) با سجل  ا وا وني 
 8 ووم) با رباط  ا تجارية  املحكمة 
 125344 رقم) تحت  (،2022  و بر)

ورقم ا سجل ا تجاري)160885.
213 P

STE CNEXIA
 SARL

CAPITAL : 300.000 DHS
 SIEGE : FES(SHORE(PARK(RDC
 BATIMENT(B1 - ROUTE(DE(SIDI

HARAZEM FES MAROC
RC(N° : 60531 FES

ICE(N°: 002251095000053
IF(NUMERO : 37700186

تحويل ا شركة
بموجب محضر اجتماع الجمذية)
مارس) (18 بتاريخ) املختلطة  ا ذامة 

2022،)تورر ما ولي):
تحويل ا شركة الى شركة مساهمة)

مبسطة.
تنويح ا نظام األسا�سي.

صالحيات ا شكليات.
با سجل) ا وا وني  االو اع  تم 
وو يو) فاتح  بتاريخ  بفاس  ا تجاري 

2022،)تحت رقم)1377.
214 P

STE MSB NEGOCE
SARL AU

بتاريخ) املمضية  طبوا  لذوود 
ا وا ون) تحرير  تم  (،2022 ماي) (13
الخصائص) عات  األسا�سي  شركة 
ماي) (31 بتاريخ) واملسجلة  ا تا ية 

:(2022
عات) شركة  (: ا وا وني) ا صفة 

مسؤو ية مح ود2 بشريك وحي .
االستيراد) (: االجتماعي) ا ه ف 

وتص ور.
درهم) (100.000 (: ا رأسمال)
فئة) من  حصة  (1000 الى) موسمة 

100)درهم  لحصة.
شوة) (30 عمار2) (: املور االجتماعي)
ا وكيلي) احم   موالي  ز وة  (8 رقم)

حسان ا رباط.
 M.MOHAMMED (: ا تسيير)

.SOUFIANE  BENOMAR
كتابة) ا وا وني   ى  االو اع  تم 
ا ضبط باملحكمة ا تجارية با رباط،)
تحت رقم ا تويي  با سجل ا تجاري)

.160829
215 P

STE BOPRO
SARL AU

تفويت الحصص االجتماعية
تذيين مسير2 ج و 2 استوا ة 
املسير2 و تحيين ا ضمة ا شركة

ا ذام) الجمع  محضر  بموت�سى 
االستثنائي  شركة بوبرو»)ش.)ع م م»)
2022)قرر) ( 14)مارس) املنذو  بتاريخ)

ا شريك ا وحي  ما ولي:
 1000 املالح) ا زهر2  ا سي 2  بيع 
حنان) اجتماعية  لسي 2  حصة 
ا ت لي بثمن)100.000)درهم.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ا بن ) تغيير  تم  ا بيع  ه ا   تيجة 

رقم7)كما ولي):
 1000...... حنان ا ت لي) ( ا سي 2) (

حصة اجتماعية.
)مجموع الحصص).............)1000 

حصة اجتماعية.
استوا ة ا سي 2))ا زهر2 املالح من)

مهامها كمسير2  لشركة.

تذيين ا سي 2))حنان ا ت لي مسير2)
ج و 2)) لشركة مل 2 غير مح ود2.

تحيين ا ضمة ا شركة.))
اإلو اع) تم  ا وا وني:) اإلو اع 
ا وا وني باملحكمة ا تجارية با رباط)
رقم)) تحت  (,2022 وو يو) (2 بتاريخ)

.125190
 لنشر وا بيان

216 P

 FIDUCIAIRE LA GENERALE DES

COMPTES

EXPERTISE COMPTABLE AUDIT

 BERRECHID
TECHNOLOGIES

SARL
تصفية ا نهائية  لشركة

الجماعي) ا ورار  ملحضر  تبذا 
ماي) (10 بتاريخ) املنذو    لشركاء)
تكنو وجي،) برشي   2022،) شركة 
مح ود2،) مسؤو ية  عات  شركة 
مورها) درهم،) (100.000 رأسما ها)
ساحة) (7 با  ارا بيضاء) االجتماعي 
ا طابق) راسين،) حي   يزريس،)
ا تجاري) با سجل  مسجلة  ا ثاني،)
(،369353 تحت رقم) با  ارا بيضاء،)

قرر شركاء)ا شركة ما ولي):
تورير املصفي،)

ا ذمة من املصفي واختتام) ابراء)
ا تصفية ا نهائية  لشركة.

طلب الى االمين مسجل املحكمة)
ا  ارا بيضاء) تشطيب) في  ا تجارية 

ا شركة املسما2.
بكتابة) ا وا وني  االو اع  تم 
ا تجارية) املحكمة  ا ضبط   ى 
 ل ارا بيضاء،)بتاريخ)31)ماي)2022،)

تحت رقم)825662.
217 P

STE KODAYA SERVICES
شركة عات مسؤو ية مح ود2

رأسما ها : 100.000 درهم
مورها االجتماعي : عمار2 30 شوة 
رقم 8 شارع موالي احم   وكيلي 

حسان ا رباط
مؤرخ) ا ذرفي  ا ذو   بموت�سى 
با رباط. (2022 ماي) (27 بتاريخ)
الخصائص) تحمل  وا تي  ( ا تسمية)

ا تا ية):
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 STE KODAYA (: ا تسمية)

.SERVICES

ا ه ف االجتماعي)):)توفير خ مات)

انشاءات) أو  أعمال  مواول  متنوعة،)

مختلفة.
 100.000 ( (: ا شركة) رأسمال 

درهم.

امل 2):)99)سنة.

30)شوة) ):)عمار2) املور االجتماعي)
رقم)8)ز وة شارع موالي احم   وكيلي)

حسان ا رباط.

املسير):))سي  رشي  ا وهابي.

شريك):)هشام  ون و�سي.
ا تجاري) با سجل  ا تويي   رقم 

رقم) با رباط  ا تجارية  باملحكمة 

RC160869)،)بتاريخ)8)وو يو)2022.

218 P

STE VIYA SHOP
شركة عات مسؤو ية مح ود2

رأسما ها : 100.000 درهم

مورها االجتماعي : عمار2 30 شوة 
رقم 8 شارع موالي احم   وكيلي 

حسان ا رباط

مؤرخ) ا ذرفي  ا ذو   بموت�سى 

بتاريخ)5)ماي)2022)با رباط.

ا تسمية))وا تي تحمل الخصائص)

ا تا ية):

.STE VIYA-SHOP

االدار2) (: ( االجتماعي) ا ه ف 

وتاجر) املكاتب  وتوري ات  ا تجارية 

االثاث،)تاجر أجهز2 ا كمبيوتر.
 100.000 ( (: ا شركة) رأسمال 

درهم.

امل 2):)99)سنة.

30)شوة) ):)عمار2) املور االجتماعي)
رقم)8)ز وة شارع موالي احم   وكيلي)

حسان ا رباط.

املسير):))اومان ا يشيوي.

شريكة)):)إكرام ا يشيوي.
ا تجاري) با سجل  ا تويي   رقم 

رقم) با رباط  ا تجارية  باملحكمة 

RC160871)بتاريخ)8)وو يو)2022.

219 P

STE LAOUFIR ET FILS
AGENCE MADACASCAR

SNC
مورها االجتماعي : 70 شارع عالل بن 

عب  هللا ا رباط
االستثنائي) ا ذام  الجمع  إن 
املنذو  بتاريخ)9)ماي)2022،) شركة)
 LAOUFIR( &( FILS( AGENCE
مورها) (،MADACASCAR, SNC
االجتماعي ا رباط))70)شارع عالل بن)
درهم،) (10.000 رأسما ها) عب  هللا،)
با رباط) ا تجاري  با سجل  واملوي 2 

تحت رقم)22646)ق  قرر ما ولي):
ا ذوفير) جوهر2  ( ا سي 2) تذيين 
وا سي  عب  ا ذزيز تكيتو كمسيرون)

 شركة):
 STE LAOUFIR ET FILS

.AGENCE MADACASCAR SNC
كتابة) ا وا وني   ى  االو اع  تم 
با رباط) ا تجارية  باملحكمة  ا ضبط 
رقم) تحت  (،2022 وو يو) (6 بتاريخ)

.125243
بمثابة موتطف بيان شركة

220 P

شركة رفعة ديناميك للبناء
شركة عات مسؤو ية مح ود2

بشريك وحي 
مورها االجتماعي : تجزئة بيتي 

سكن رقم 5CAP ،280، عامر سال 
الج و 2 سال

عرفي  لشريك) عو   بموت�سى 
(،2022 أبريل) (12 بتاريخ) ا وحي  
أبريل) (27 املسجلة في ا رباط بتاريخ)
األسا�سي) ا وا ون  وضع  تم  (،2022
مح ود2) مسؤو ية  عات   شركة 

باملميزات ا تا ية):
:)شركة)«رفذة دوناميك) ا تسمية)
 لبناء»)شركة عات مسؤو ية مح ود2)

بشريك وحي .
بيتي) تجزئة  (: ا تجاري) املور 
عامر سال) (،5CAP (،280 سكن رقم)

الج و 2 سال.
واالشغال) ا بناء) (: املوضوع)

املختلفة،)الخ مات املتنوعة.

من) ابت اء) سنة  (99 (: امل 2)
ا تأسيس ا فذلي  لشركة.

ا تسيير):)تسيير ا شركة من طرف)
ا سي  املا وي امله ي.

درهم) (500.000 (: ا رأسمال)
موزعة بين ا شركاء)كما ولي):

 5000 (... امله ي) املا وي  ا سي  
حصة.

املجموع).....)5000)حصة.
تم االو اع ا وا وني))  ى املحكمة)
وو يو) (6 بتاريخ) ( بسال،) االبت ائية 

2022،)تحت رقم))39007.
221 P

STE SLAOUI BIO MEDICALE
SARL AU

شركة عات مسؤو ية مح ود2
بشريك وحي 

بموت�سى عو  عرفي مؤرخ بتمار2))
واملسجل) (2022 ماي) ( (21 بتاريخ)
با رباط ووم)6)وو يو)2022،)تم تحرير)
شركة) وتأسيس  األسا�سي  ا وا ون 

عات االختصاصات ا تا ية):
ا تسمية):)ا سالوي بيو مي وكال)،)

سالبيو.
عات) شركة  (: ا وا وني) ا شكل 

مسؤو ية مح ود2 بشريك وحي .
املور االجتماعي):)دوار والد ا سالمة)

ا غربية عين عتيق تمار2.
10.000)درهم موسمة) ( رأسمال):)
درهم) (100 حصة من فئة) (100 الى)

 لحصة.
ا بحث) (: االجتماعي) ا غرض 
ا تكنو وجيا) مجال  في  وا تطوير 
وا صي ال ية) ا طبية  الحيوية 
واستيراد) وتصنيع   تصميم 
ا طبية) االجهز2  وتسويق  وتص ور 

وا صي ال ية.
ا تسيير):)فاطمة سميح.

من فاتح وناور الى) (: ا سنة املا ية)
غاوة)31)ديسمبر من كل سنة.

)  ى كتابة) ا وا وني) تم االو اع 
ا ضبط باملحكمة االبت ائية بتمار2،))
رقم)) تحت  (،2022 وو يو) (8 بتاريخ)

.8304
االمضاء

222 P

 STE RANIA QUALITY
SERVICES

SARL AU
بموجب املحضر املؤرخ بتاريخ)17 
قرر الجمع االستثنائي) (2022 مارس)
 RANIA QUALITY  شركة)
شركة عات مسؤو ية) (،SERCVICES
رأسما ها) وحي ،) بشريك  مح ود2 
100.000)درهم وا كائنة بذمار2)12)أ)
،)شوة رقم)18)حي املنزه حيم ا رباط،)
با ترا�سي) ا تا ية  ا ورارات  اتخاع 

واالجماع):
وا ودي) اإلداري  املسبق  ا فسخ 

 لشركة.
املرجاني) سهام  ا سي 2  تذيين 

كمصفي  لشركة.
املور) في  ا تصفية  مور  تح و  
شوة) (، (12 أ) الحالي  لشركة بذمار2 

رقم)18)حي املنزه حيم ا رباط.
باملحكمة) ا وا وني  االو اع  تم 
أبريل) (20 بتاريخ) با رباط  ا تجارية 

2022،)تحت رقم)123974.
223 P

 STE RIM BUREAU
SARL AU

بموجب املحضر املؤرخ بتاريخ)17 
قرر الجمع االستثنائي) (2022 مارس)
 شركة)RIM BUREAU)،)شركة عات)
وحي ،) بشريك  مح ود2  مسؤو ية 
وا كائنة) درهم  (100.000 رأسما ها)
بذمار2)12)أ)،)شوة رقم)18)حي املنزه)
اتخاع ا ورارات ا تا ية) حيم ا رباط،)

با ترا�سي واالجماع):
وا ودي) االداري  املسبق  ا فسخ 

 لشركة.
ا طويل)) كمال  ا سي   تذيين 

كمصفي  لشركة.
املور) في  ا تصفية  مور  تح و  
شوة) (، أ) (12 الحالي  لشركة بذمار2)

رقم)18)حي املنزه حيم ا رباط.
باملحكمة) ا وا وني  االو اع  تم 
أبريل) (21 بتاريخ) با رباط  ا تجارية 

2022،)تحت رقم)124003.
224 P
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  STE MPG INT

SARL AU

بموجب املحضر املؤرخ بتاريخ)18 

قرر الجمع االستثنائي) (2022 مارس)

عات) شركة  (،MPG INT  شركة)

وحي ،) بشريك  مح ود2  مسؤو ية 

وا كائنة) درهم  (100.000 رأسما ها)

ا ذيون،) (354 رقم) ا راحة  بتجزئة 

با ترا�سي) ا تا ية  ا ورارات  اتخاع 

واالجماع):

وا ودي) اإلداري  املسبق  ا فسخ 

 لشركة.

ميشيل) جون  ا سي   تذيين 

 يكوالس وجوهان ا  ريس  و  بورك)

كمصفيين  لشركة.

املور) في  ا تصفية  مور  تح و  

 354 رقم) ا راحة  بتجزئة  الحالي 

ا ذيون.

باملحكمة) ا وا وني  االو اع  تم 

وو يو)) (3 بتاريخ) ( با ذيون) االبت ائية 

2022،)تحت رقم)1637.

225 P

STE JC CALIDAD

SARL

شركة عات مسؤو ية مح ود2

تذ ول شركة 
بتاريخ) اجتماع  محضر  بموجب 

مساهم) قرر  (،2021 وو يو) فاتح 

(،STE JC CALIDAD شركة) ومسير 

ا كائن مورها با ذيون ما ولي):

توسيع نشاط ا شركة الى مكتبة،)

مالبس،) منسوجات،) قرطاسية،)

تاجر ادوات م رسية ومكتبية جملة)

وتوسيط.

تم وضع ا وا ون املؤسس  لشركة)

با ذيون) االبت ائية  املحكمة  في 

تحت رقم) (،2021 بتاريخ فاتح وو يو)

.1560/2022

226 P

 STE ATLANTIC GULF
 COMPANY FOR

INVESTMENT AND TRADE
ش.م.م.

هبة حق ا رقبة لحصص اجتماعية
تلوته) رسمي  عو   بموت�سى 
موثوة) ا سواط  رتيبة  االستاع2 
(،2022 مارس) (11 بتاريخ) با رباط،)
وهب ا سي  ا ذ  وني موالي امله ي)
جميع) البنته ا سي 2 ا ذ  وني ملياء)
حصة اجتماعية) (7000 ا رقبة) حق 
100)درهم  لحصة ا واح 2) من فئة)
ا شركة) في  ا واهب  وملكها  ا تي 
املسما2) املح ود2  املسؤو ية  عات 
 ATLANTIC GULF COMPANY»
 FOR INVESTMENT AND

TRADE»)ش.م.م.
الجمع) قرر  ا هبة  هذه  اثر  وعلى 

ا ذام  لشركة ما ولي):
6)و7)من ا وا ون) تغيير ا فصلين)

األسا�سي  لشركة.
تحيين ا وا ون األسا�سي.

كتابة) ا وا وني   ى  االو اع  تم 
با رباط) ا تجارية  باملحكمة  ا ضبط 
2022،)تحت ع د) بتاريخ فاتح وو يو)

.125106
 الو اع وا نشر

االستاع2 رتيبة ا سواط

227 P

STE FLOWERS TIM
شركة عات مسؤو ية مح ود2

عات شريك وحي 
رأسما ها :  100.000 درهم

مورها االجتماعي : 155 ز وة 
ا كناري، حي املنزه، حي يذووب 

املنصور ا رباط
بتاريخ) بموت�سى عو  عرفي حرر 
ا وا ون) وضع  تم  (،2022 ماي) (10
األسا�سي  شركة مح ود2 املسؤو ية)

خاصيتها كا تالي):
ا ه ف):) لشركة االه اف ا تا ية):
ا ه اوا) تصميم  ا زهور،) بائع 
وا زهور،)ا تجار2 في ا نباتات وا زهور.

امل 2):)99)سنة.

قيما) مح د  (: ا شركة) رأسمال 

الى) موسم  درهم  (100.000 ق ره)

درهم) (100 فئة) من  حصة  (1000

كلها ممنوحة  لسي  حاتم) ا واح 2،)

بلواو .

ا تسيير):)تسيير ا شركة من طرف)

ا سي  حاتم بلواو ،)مسير وحي .

بكتابة) ا وا وني  االو اع  تم 

با رباط) ا تجارية  باملحكمة  ا ضبط 

رقم) تحت  (،2022 وو يو) (6 ووم)

.125244

(: ا تجاري) با سجل  ا تويي   رقم 

.160779
بمثابة موتطف وبيان

228 P

 STE CRANE SKIN
SARL AU

شركة عات مسؤو ية مح ود2

تاسيس شركة
  17 بتاريخ) عرفي  عو   بموت�سى 

تأسيس شركة) تم  بسال  (2022 ماي)

بشريك) مح ود2  مسؤو ية  عات 

وحي ،)باملواصفات ا تا ية):

 STE CRANE SKIN (: ا تسمية)

.SARL AU

تص ور،) (: االجتماعي) ا ه ف 

استيراد منتجات ا تجميل االسيوية.

متجر بيع منتجات ا تجميل.

شارع) (294 رقم) (: املور االجتماعي)

عالل بن عب  هللا حي شماعو سال.

رأسمال ا شركة)):)100.000)درهم)

1000)حصة  كل واح 2)) موسمة الى)

100)درهم.

املسير):)ا سي 2 ماج و ين حي ا،)

 فتر2 غير مح ود2.

من فاتح وناور الى) (: ا سنة املا ية)

غاوة)31)ديسمبر من كل سنة.

تم االو اع ا وا وني   ى املحكمة)

وو يو) (6 بتاريخ) ( بسال،) االبت ائية 

2022،)تحت رقم)39004.

229 P

 STE WAT ENER LIFE
 SARL

شركة عات مسؤو ية مح ود2
تاسيس شركة

بتاريخ) عرفي  عو   بموت�سى 
تم تأسيس شركة) ( (،2022 ماي) ( (17
تحمل) ا تي  عات مسؤو ية مح ود2 

الخصائص ا تا ية):
استذمال  لطاقات) (: أه افها)
املتج د2 ا تي هي ا طاقة ا شمسية،)

وا طاقة ا رياحية وغيرها.
املياه) تحلية  مذامل  ( انشاء)

وتسويق  ضام ا ري.
زعرينا) اقامة  (: االجتماعي) املور 
عمار2 س ا طابق االر�سي شوة رقم)1 

ز وة زاك ا سوي�سي ا رباط.
امل 2):)ح دت امل 2 في)99)سنة.

تابث في ح ود) (: رأسمال ا شركة)
 1000 الى) موسم  درهم  (100.000

حصة من فئة)100)درهم  لحصة.
 KIMA شركة) (: ا شركاء)
درهم أي) (40.000  .HOLDING S.A

400)حصة.
 20.000 كمال) محم   ا ص راتي 

درهم أي)200)حصة.
20.000)درهم أي) )مها) ا ص راتي)

200)حصة.
درهم) (20.000 إ هام) ( ا ص راتي)

أي)200)حصة.
من) مسير2  ا شركة  (: ا تسيير)
طرف محم  عز ا  ون ا ص راتي مل 2)

غير مح د2.
ا ترقيم):)ا شركة مرقمة با سجل)
ا تجارية) املحكمة  ا تجاري   ى 
بتاريخ) (160859 با رباط،)تحت ع د)

8)وو يو)2022.
230 P

STE GOLDEN PALETTE
SARL

تاسيس شركة
: في) ا ذرفي  ا ذو    تاريخ تسجيل 
تحمل) وا تي  (2022 ماي) (5 ا رباط)

الخصائص ا تا ية):
:)مواول أعمال) ا ه ف االجتماعي)

مختلفة.
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رأسمال ا شركة):)100.000)درهم)

 و ا،)وهي تمثل)1000)حصة من فئة)

100)درهم  لحصة ا واح 2.

ملكية حصص املشاركة هي):

ا سي  أمين شبي)...)500)حصة أي)

50.000)درهم.

ا سي  حمز2 ربيعي)500)حصة أي)

50.000)درهم.

من) ابت اء) سنة  (99 (: امل 2)

ا تأسيس ا نهائي.

من فاتح وناور الى) (: ا سنة املا ية)

31)ديسمبر من كل سنة ماع ا ا سنة)

االولى تبت ئ من تاريخ ا تسجيل.
شوة) (30 رقم) (: االجتماعي) املور 
ا وكيلي) احم   موالي  ز وة  (8 رقم)

حسان ا رباط.

ا تسيير):)ا سي  امين شبي وا سي )

حمز2 ربيعي مل 2 غير مح ود2.
ا تجاري) با سجل  ا تويي   رقم 

160789)باملحكمة ا تجارية با رباط.

231 P

STE  NOUGAT D’OR
شركة عات مسؤو ية مح ود2

رأسما ها : 100.000 درهم

مورها االجتماعي : شوة رقم 21 

عمار2 32 رياض ا زيتون بمرجان 

مكناس

ا سجل ا تجاري رقم : 56307 

مكناس

تاسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 

انشاء) تم  بمكناس،) (2022 ماي) (6

عات) األسا�سي  شركة  ا نظام 

تتمثل) وا تي  مح ود2،) مسؤو ية 

خصائصها فيما ولي):

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

مسؤو ية مح ود2.

عن ) :) وكادور  ا شركة) تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  االقتضاء)

.NOUGAT D’OR SARL

إ تاج) باوجاز:) ( ا شركة) غرض 

الحلويات،) ا بسكويت،) وتسويق 

املعجنات وا شوكوالته ا صناعية.

عنوان املور االجتماعي):)شوة رقم)
21)عمار2)32)رياض ا زيتون بمرجان)

مكناس.
امل 2):)99)سنة.

تب أ ا سنة املا ية) (: ا سنة املا ية)
31)ديسمبر) من فاتح وناور وتنتهي في)

من كل سنة.
 100.000 (: ( ا شركة) رأسمال 
درهم موسمة الى)1000)حصة بويمة)
 1 من) مرقمة  درهم  لحصة،) (100
با كامل  و ا) م فوعة  (،1000 الى)

وموزعة على ا شركاء)كا تالي):
 200 (.. محم ) أشويف  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة.
ا سي  شحو عب  ا رحمان))..)200 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة.
ا سي  مورو ووسف)..)200)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة.
ا سي  اوووي عب  ا واح ))..)200 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة.
ا سي  بودر2 سمير))..)200)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة.
سمير) وودر2  ا سي .) (: ا تسيير)
كمسيرون) ووسف  مورو  وا سي  

 لشركة مل 2 غير مح ود2.
املحكمة) ( ا وا وني) االو اع  تم 
وو يو) (2 بتاريخ) بمكناس  ا تجارية 

2022،)تحت رقم)2043.
232 P

STE  HAWZIA NEGOCE
شركة عات مسؤو ية مح ود2

عات شريك  وحي 
رأسما ها : 100.000 درهم

مورها االجتماعي : رقم 22 بلوك ب 
محل 2 منطوة ا تنشيط املذمور2 

ا ونيطر2
تأسيس شركة

سجل) عرفي  عو   بموت�سى 
با ونيطر2 بتاريخ)5)ماي)2022،)حرر)
مح ود2) األسا�سي  شركة  ا وا ون 
املسؤو ية عات شريك وحي  تحمل)

املواصفات ا تا ية):
 STE HAWZIA (: ا تسمية)

.NEGOCE SARL AU

وتركيب) بيع  (: االجتماعي) ا ه ف 
املكيفات واالشغال املختلفة.

بلوك) (22 رقم) (: االجتماعي) املور 
ب محل)2)منطوة ا تنشيط املذمور2)

ا ونيطر2.
امل 2):)99)سنة.

رأسمال االجتماعي)):)ح د رأسمال)
موسمة) درهم  (100.000 ( مبلغ) في 
درهم) (100 بويمة) حصة  (1000 الى)
 لحصة ا واح 2 مخصصة  لشريك)

ا وحي .
 1000 (... حكيم) غريب  ا سي  

حصة.
من) ا شركة  ت ار  (: االدار2)
مزداد) حكيم،) غريب  ا سي   قبل 
حامل) مغربي  (،1978/01/19
رقم) ا وطنية  ا تذريف   لبطاقة 

.G371461
من فاتح وناور الى) (: ا سنة املا ية)

31)ديسمبر.
%5) إلنشاء) ووتطع) (: االرباح)
ويخصص) ا وا وني  االحتياطي  املال 
ا فائض حسب قرار ا شريك ا وحي .
تم تس و  الحصص) (: الحصص)
درهم) (100.000 ق ره) بما   و ا 

وأدعت في صن وق ا شركة.
باملحكمة) ا وا وني  االو اع  تم 
وو يو) (7 االبت ائية با ونيطر2 بتاريخ)
2022،)وتم تسجيل ا شركة با سجل)

ا تجاري تحت رقم)65595.
233 P

CRECHE AL AMINE
شركة عات مسؤو ية مح ود2

بشريك  وحي 
رأسما ها : 100.000 درهم

مورها االجتماعي : رقم 1872 حي 
ا وفاء 1 ا ونيطر2

تاسيس شركة
سجل) عرفي  عو   بموت�سى 
با ونيطر2 بتاريخ)18)ماي)2022،)حرر)
مح ود2) األسا�سي  شركة  ا وا ون 
املسؤو ية عات شريك وحي  تحمل)

املواصفات ا تا ية):
 CRECHE AL AMINE (: ا تسمية)

.SARL AU

حضا ة) (: االجتماعي) ا ه ف 
أطفال.

حي) (1872 رقم) (: املور االجتماعي)
ا وفاء)1)ا ونيطر2.
امل 2):)99)سنة.

رأسمال االجتماعي)):)ح د رأسمال)
موسمة) درهم  (100.000 ( مبلغ) في 
درهم) (100 بويمة) حصة  (1000 إلى)
 لحصة ا واح 2 مخصصة  لشريك)

ا وحي .
(... ( امين) ا بوها ة محم   ا سي  

1000)حصة.
قبل) من  ا شركة  ت ار  (: االدار2)
،)مزداد) ا سي  ا بوها ة محم  امين)
حامل) مغربي  (،1988/09/13 في)
رقم) ا وطنية  لتذريف   لبطاقة 

.G531119
من فاتح وناور الى) (: ا سنة املا ية)

31)ديسمبر.
إلنشاء) (5% ووتطع) (: االرباح)
ويخصص) ا وا وني  االحتياطي  املال 
ا فائض حسب قرار ا شريك ا وحي .
تم تس و  الحصص) (: الحصص)
درهم) (100.000 ق ره) بما   و ا 

وأدعت في صن وق ا شركة.
باملحكمة) ا وا وني  االو اع  تم 
وو يو) (2 االبت ائية با ونيطر2 بتاريخ)
2022،)وتم تسجيل ا شركة با سجل)

ا تجاري تحت رقم)65547.
234 P

 STE BROSHOES
CREATIONS

SARL AU
بموت�سى عو  عرفي سجل با رباط)
بتاريخ)31)ماي)2022))با رباط،)ق  تم)
وضع ا وا ون األسا�سي  شركة تحمل)

الخصائص ا تا ية):
 STE BROSHOES (: ا تسمية)

.CREATIONS  SARL AU
عات) شركة  (: ا وا و ية) ا صفة 

مسؤو ية مح ود2 بشريك وحي .
صناعة وبيع) (: ا ه ف االجتماعي)
والحوائب) االحذوة  ا واع  جميع 

واملنتوجات الحرفية.
تاجر املنتجات ا فنية.
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تصميم وتصنيع جميع االصناف)

الجل ) من  املصنوعة  الحرفية 

واملصنوعات) وا نسيج  والخشب 

وه اوا) واالمتذة  ا صغير2  الجل وة 

ا شركات.

االستيراد وا تص ور.

تو وم الخ مات و ا تجار2.
رأسمال)):)100.000)درهم موسمة)

100)درهم) 1000)حصة من فئة) الى)

 لحصة ا واح 2 موزعة على ا شكل)

ا تالي):

 1000 (... ( ( كين) أسامة  ا سي  

حصة.

امل 2):)99)سنة.

من فاتح وناور الى) (: ا سنة املا ية)

31)ديسمبر من كل سنة ماع ا ا سنة)

االولى تبت ئ من تاريخ ا تسجيل.

رقم) ج  بلوك  (: االجتماعي) املور 

ا طابق ا ثا ث دوور الحومر حي) (82

يذووب املنصور ا رباط.

املسير):)ا سي  أسامة كين.
(: ا تجاري) با سجل  ا تويي   رقم 

.160899

باملحكمة) ا وا وني  االو اع  تم 

ا تجارية با رباط تحت رقم)125357 

بتاريخ)8)وو يو)2022.

235 P

ST HANDMADE COIN
SARL

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 

وضع) تم  ق   بسال،) ( (2022 ماي) (5

تحمل) األسا�سي  شركة  ا وا ون 

الخصائص ا تا ية):

 STE HANDMADE (: ا تسمية)

.COIN  SARL AU

عات) شركة  (: ا وا و ية) ا صفة 

مسؤو ية مح ود2.

ا تجار2،) ( ( (: االجتماعي) ا ه ف 

وا تص ور) واالستيراد  وا شراء) ا بيع 

بشكل) ( وا تجار2) وا شحن  واإل تاج 

املالبس) من  أشكا ها  بجميع  عام 

واملستلزمات) ا ي وية  والحرف 

واالكسسوارات.

وتسويق) إ تاج  أعمال  جميع 

وجميع) املالبس  وماركات  أصناف 

األعمال املماثلة بشكل عام.
استغالل جميع االوراش واملخازن)

االنشطة) أشكا ها  تنفيذ  بجميع 

املذكور2 أعاله.
80.000)درهم موسمة) (:( رأسمال)

100)درهم  لحصة) 800)حصة بـ) الى)

ا واح 2 موزعة على ا شكل ا تالي):

ا سي 2 فاطمة ا يذووبي))))...)400 

حصة.

 400 (.... ا ذفو) ا سي 2  زهة 

حصة.

من) ابت اء) سنة  (99 (: امل 2)

ا تاسيس ا نهائي.

من فاتح وناور الى) (: ا سنة املا ية)

31)ديسمبر من كل سنة ماع ا ا سنة)

االولى تبت ئ من تاريخ ا تسجيل.
عمار2) (24 رقم) ( (: املور االجتماعي)

13)اقامة مذمور2)2)والد حالل حسين)

سال الج و 2.

املسير2):)ا سي 2 فاطمة ا يذووبي.)
(: ا تجاري) با سجل  ا تويي   رقم 

.36063

باملحكمة)) ا وا وني  االو اع  تم 

 39005 تحت رقم) االبت ائية بسال،)

بتاريخ)6) و بر)2022.

236 P

STE DISCOVERING TIME
SARL

قفل و تصفية  ا شركة
بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

املؤرخ في)25)أبريل)2022،)تورر قفل)

تصفية شركة عات مسؤو ية مح ود2)

(،STE DISCOVERING TIME SARL

درهم) (100.000 رأسما ها) مبلغ 

178)شارع) وعنوان مورها االجتماعي)

الحسن ا ثاني تطوان.

على) االطالع  بذ   ا شركاء) قرر 

تورير املصفي واملصادقة عليه وعلى)

حسابات ا تصفية إبراء)عمة املصفي)

بذ ) وقرروا  كمصفي  مهامه  وإنهاء)

ع ك انهاء)عمليات ا تصفية.

باملحكمة) ا وا وني  االو اع  تم 

ماي) (16 بتاريخ) بتطوان  االبت ائية 

2022،)تحت رقم)1196.
موتطف  لنشر واالشهار

237  P

 STE PETRA TEX

 CONFECCION
SARL

حل ا شركة
بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

2022،)تورر حل) 25)أبريل) املؤرخ في)
شركة عات مسؤو ية مح ود2 بترى)

رأسما ها) مبلغ  طيكس كو فكسيون 

مورها) وعنوان  درهم  (100.000

االجتماعي):)ا وطذتين االرضيتين رقم)

133-134)باملنطوة ا صناعية طريق)

مرتيل تطوان  تيجة  ترا�سي ا شركاء)

على ا فسخ املسبق.

وح د مور ا تصفية ب ا وطذتين)

باملنطوة) (134-133 رقم) األرضيتين 

ا صناعية طريق مرتيل-تطوان وعين):

وعنوا ه) الحميوي  محم   ا سي  
 -  3 رقم) (31 بشارع عمر املختار ز وة)

تطوان،)كمصفي  لشركة.

الح ود2) االقتضاء) وعن  

املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 

تبلغي) ومحل  املخابر2  محل   هم 

با تصفية) ا ذوود وا وثائق املتذلوة 

ال ح ود مفروضة  هم.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (18 بتاريخ) بتطوان  االبت ائية 

2022،)تحت رقم)1210.

238 P

GABEN TECH
SARL AU

رأسما ها : 100.000 درهم

ا ذنوان : 67 حي ا ذيون ا طابق 

ا ثا ث رقم 5 - املحم وة

 ول املور االجتماعي  لشركة
توليص ا نشاط االجتماعي  لشركة

حرر) عرفي  عو   بموت�سى 

باملحم وة في تاريخ)5)وناور)2022)تم):

إلى) االجتماعي  لشركة  املور   ول 

ا ذنوان ا تالي):

1119)فتح)2)بني وخلف املحم وة.

االجتماعي) ا نشاط  توليص 

 لشركة  نشاط ا تالي):

صنع األحذوة.

بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية) املحكمة  ا ضبط   ى 

باملحم وة ووم)25)ماي)2022،)تحت)

رقم)988.

239 P

OSTONE
SARL AU

67 حي ا ذيون ا طابق ا ثاني ا شوة 

رقم 03 املحم وة

تأسيس شركة مح ود2 املسؤو ية 
 شريك وحي 

حرر) عرفي  عو   بموت�سى 

 2022 ماي) (6 تاريخ) في  باملحم وة 

األسا�سي  شركة) ا وا ون  إنشاء) تم 

وحي ) املسؤو ية  شريك  مح ود2 

خصائصها كا تالي):

ا تسمية):)أسطون.

رخام.

شغل ا بالط.

تاجر.

من تاريخ) سنة ابت اء) (99 (: امل 2)

ا تأسيس.

في) مح د  (: ا شركة) رأسمال 

10.000)درهم موسم إلى)100)حصة)

من فئة)100)درهم  لحصة.

 100 املومن) عب   عمر  ا سي  

حصة.

ا سي ) تذيين  تم  ا شركة  إلدار2 

وحي ) كمسير  املومن  عب   عمر 

 لشركة.

بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية) املحكمة  ا ضبط   ى 

باملحم وة ووم)30)ماي)2022،)تحت)

رقم)1019.

240 P
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 OPTIMUM DENTAL

CENTRE
SARL AU

إقامة كمال بارك شارع ا زرقطوني 

عمارB 2 ا طابق 1 املكتب 3 

املحم وة

تأسيس شركة مح ود2 املسؤو ية 
 شريك وحي 

حرر) عرفي  عو   بموت�سى 

(،2022 أبريل) (28 باملحم وة في تاريخ)

األسا�سي  شركة) ا وا ون  إنشاء) تم 

وحي ) املسؤو ية  شريك  مح ود2 

خصائصها كا تالي):

ا تسمية):)أبتيموم د تال سو طر.

طب) أجزاء) أو  االجهز2  صناعة 

األسنان.

من تاريخ) سنة ابت اء) (99 (: امل 2)

ا تأسيس.
في) مح د  (: ا شركة) رأسمال 

 1000 إلى) موسم  درهم  (100.000

حصة من فئة)100)درهم  لحصة.

مرش ) ا زهراء) فاطمة  ا سي 2 

1000)حصة.

إلدار2 ا شركة تم تذيين ا سي 2)

فاطمة ا زهراء)مرش  كمسير2 وحي 2)

 لشركة.

بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية) املحكمة  ا ضبط   ى 

2022،)تحت) 2)وو يو) باملحم وة ووم)
رقم)1061.

241 P

STE SOFREB INDUSTRY
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : N°83 RDC

HASSANIA 1 MOHAMMEDIA

حل ا شركة
حرر) عرفي  عو   بموت�سى 

(،2022 ماي) (23 تاريخ) باملحم وة في 

تمت املصادقة باإلجماع على ما ولي):

 SOFREB (: ا شركة) حل 

INDUSTRY)تصفيتها ا طوعية.

ا سي ) كمصفي  لشركة  تذيين 
عب  ا لطيف كرو ا واطن ب إقامة)
الخامس،) محم   شارع  (2 ا صفاء)
ا تهاء) إلى  سال  (21 عمار2) (25 ا شوة)

م 2 ا تصفية.
بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية) املحكمة  ا ضبط   ى 
تحت) (،2022 باملحم وة فاتح وو يو)

رقم)1046.
242 P

STE IT FUSION
SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
67 حي ا ذيون ا طابق 3 ا شوة

رقم 5 املحم وة
حل ا شركة

حرر) عرفي  عو   بموت�سى 
(،2022 ماي) (20 تاريخ) باملحم وة في 
تمت املصادقة باإلجماع على ما ولي):

 IT FUSION SARL حل ا شركة)
وتصفيتها ا طوعية.

ا سي ) كمصفي  لشركة  تذيين 
حي) (498 ب) ا واطن  كحيلي  امله ي 

ا و س املحم وة.
بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية) املحكمة  ا ضبط   ى 
(،2022 ماي) (26 بتاريخ) باملحم وة 

تحت رقم)1006.
243 P

 COMPTOIR DIESEL
MATERIEL DU GHARB

تذ ول في شركة
 COMPTOIR(على إثر الجمع ا ذام
 DIESEL MATERIEL DU GHARB
شركة عات مسؤو ية مح ود2 بتاريخ)
باملحكمة) مسجلة  (،2022 ماي) (20
االبت ائية بسي ي قاسم تحت ع د)
(،29153 ا تجاري) سجل  رقم  (279

ووم فاتح وو يو)2020،)تورر ما ولي):
شكيب) محم   ا سي   استوا ة 

ا كرافس من منصب مسير شركة.
تذيين ا سي  كمال بريبري مسير)

شركة الج و 2.
تذيين ا سي  علي اوخي مسير ثاني)

 لشركة.

ا سي ) حصص  جميع  تفويت 

100)حصة) محم  شكيب ا كرافس)

بحيث) بريبري  كمال  ا سي    فائ 2 

اصبح مجموع حصصه)600)حصة.

244 P

STE FERME HAJ HOUCINE
SARL AU

طريق بري وة مجاط مكناس
رأس مال ا شركة : 100.000 درهم

بموت�سى عو  عرفي املبرم بتاريخ)

تم تأسيس شركة) (،2022 أبريل) (15

وحي ) بشريك  املسؤو ية  مح ود2 

عات الخصائص ا تا ية):

 STE FERME HAJ (: ا تسمية)

.HOUCINE SARL AU

ا ه ف):)أشغال مختلفة وا تجار2.

بري وة) طريق  (: االجتماعي) املور 

مجاط،)مكناس.

في) ا شركة  م 2  ح دت  (: امل 2)

تأسيسها) تاريخ  من  ابت اء) سنة  (99

أو) ا تم و   حا ة  ع ا  ما  ا نهائي،)

ا فسخ ا سابق  ألوان.

فاتح) من  تبت ئ  (: املا ية) ا سنة 

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  وناور 

سنة.

مبلغ) في  مح د  (: ا رأسمال)

 1000 إلى) موسم  درهم  (100.000

100)درهم) حصة اجتماعية من فئة)

 لحصة تم تس و  قيمتها كا تالي):

1000)حصة) عب  ا رحمان بنذال)

ب)100)درهم أي)100.000)درهم.

املجموع):)1000)ب)100)درهم أي)

100.000)درهم.
ا وا ون) بموت�سى  (: ا تسيير)

ا سي ) عين  أعاله،) املشار  األسا�سي 

ا شركة) مسير  بنذال  ا رحمان  عب  

مل 2 غير مح ود2.

اإلو اع) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 

الجهوي  الستثمار) باملركز  ا وا وني 

واملسجلة) (2022 ماي) (11 بمكناس)

با سجل ا تجاري رقم)56227.

245 P

ASK GS MOHAMMEDIA
شركة عات مسؤو ية مح ود2 

بشريك وحي 
رأسما ها : 10.000 درهم

ا كائن مورها : املحم وة، ا حي 
ا صناعي سي ي محم  بن عب  هللا

TOP AUTO محل
ا سجل ا تجاري : 23.515

استوا ة وتذيين م بر اقتراني ج و 
ا وحي ) ا شريك  قرار  بموجب 
تمت مذاونة) (،2022 ماي) (13 بتاريخ)

ما ولي):
استوا ة ا سي  عثمان فضيل من)

مهامه كم بر اقتراني.
بوصفيحة) كلثوم  ا سي 2  تذيين 
بصفتها م برا اقترا يا ج و ا وممثلة)
غير) مل 2  وع ك  مسؤو ة  لشركة 

مح د2.
ا تذ ول ا تالزمي  لنظام األسا�سي.

تم ا ويام باإلو اع ا وا وني بكتابة)
االبت ائية) املحكمة  ا ضبط   ى 
(،2022 ماي) (25 بتاريخ)  لمحم وة 

تحت رقم)987.
246 P

HDID CONSULTANTS
ا  ار ا بيضاء)4،)ز وة املذطي جزولي

(ز وة فريول سابوا)،)أ فا

LRE TRUST
شركة عات مسؤو ية مح ود2 

بشريك وحي 
رأسما ها : 100.000 درهم

ا كائن مورها : قطاع 21، بلوك ج 
32، شارع ا بستان، رقم 40، حي 

ا رياض، ا رباط
ا سجل ا تجاري با رباط رقم 

152.855
ا زياد2 في رأسمال ا شركة

مذاونة تحويل ا شركة إلى شركة 
عات مسؤو ية مح ود2

فاتح) بتاريخ  عرفي  عو   بموجب 
ديسمبر)2021،)تورر):

ا زياد2 في رأسمال ا شركة بمبلغ)
درهم بتو مة  ضية  رفذه) (25.000
 125.000 إلى) درهم  (100.000 من)

درهم.
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مذاونة تحويل ا شركة إلى شركة)
عات مسؤو ية مح ود2.

تم ا ويام باإلو اع ا وا وني بكتابة)
ا تجارية) املحكمة  ا ضبط   ى 
(،2021 ديسمبر) (16 بتاريخ) با رباط 

تحت رقم)11326.
247 P

PIZZERIA O BUREAU
شركة عات مسؤو ية مح ود2

رأسما ها : 100.000 درهم
املور االجتماعي : 1 ز وة عب  ا ذزيز 

بنشورون رقم 1، ا رباط
فسخ ا شركة قبل األوان

الجمع) محضر  مل او ة  تبذا 
بتاريخ) املنذو   االستثنائي،) ا ذام 
 PIZZERIA O 2022،) شركة) 9)ماي)
ش م م ومورها با رباط،) (BUREAU
1)ز وة عب  ا ذزيز بنشورون رقم)1،)

تورر ما ولي):
فسخ ا شركة قبل األوان ابت اء)

من تاريخ)30)أبريل)2022.
تذيين كمصفية ا شركة ا سي 2)

ا تائب رجاء.
عب ) ز وة  (،1 (: ا تصفية) مور 

ا ذزيز بنشورون رقم)1،))ا رباط.
بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
با رابط) ا تجارية  باملحكمة  ا ضبط 
رقم) تحت  (،2022 وو يو) فاتح  ووم 

.125109
248 P

 GOLD MEN ASSISTANCE
DEPANNAGE

 SARL AU
تأسيس شركة

 GOLD MEN (: ا شركة) اسم 
 ASSISTANCE DEPANNAGE

.SARL AU
ا صفة ا وا و ية ك ش م م ش و.
(: ا ذرفي) ا ذو   تسجيل  تاريخ 

31)ماي)2022)بسال.
:)خ مات دعم) ا ه ف االجتماعي)

وجر املركبات.

رأسمال ا شركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) موسمة 
100)درهم  لحصة ا واح 2  لشركاء)

على ا شكل ا تالي):
 1000 ا  اغوري) محم   ا سي  

حصة.
من) ابت اء) سنة  (99 (: امل 2)
ا تأسيس ا نهائي أي من تاريخ وضع)

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

األولى تبت ء)من تاريخ ا تسجيل.
 30 رقم) إقامة  (: االجتماعي) املور 
احم ) موالي  شارع  (8 رقم) ا شوة 

 وكيلي حسان،)ا رباط.
ا تسيير):)ا سي  محم  ا  اغوري.
ا تجاري) با سجل  ا تسجيل  رقم 
160917)باملحكمة ا تجارية با رباط.
249 P

MARCON INVEST
SARL

املور االجتماعي : مكتب رقم 2 
على ا يمين شوة رقم 6 زاوية ز وة 
طارق ابن زياد وز وة عائشة إقامة 

اكسلسيور عمار2 18، مراكش
رأسمال ا شركة : 100.000 درهم
تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2
بتأسيس) عرفي  عو   بموت�سى 
شركة عات مسؤو ية مح ود2 املؤرخ)
بمراكش) (2022 ماي) (27 بتاريخ)
بمثابة ا وا ون األسا�سي  شركة عات)
مسؤو ية مح ود2 مميزاتها كما ولي):

 MARCON (: ا شركة) اسم 
مسؤو ية) عات  شركة  ( (INVEST

مح ود2.
أو) املباني  (: ا شركة) غرض 
(ا بيع) األخرى) ا ذوارية  ا ذمليات 

وا شراء).
 2 رقم) مكتب  (: ا شركة) مور 
زاوية ز وة) (6 ا يمين شوة رقم) على 
طارق ابن زياد وز وة عائشة إقامة)

اكسلسيور عمار2)18)مراكش.
م 2 ا شركة):)99)سنة ابت اء)من)

ووم تأسيسها.

في) ح د  (: ا شركة) رأسمال 
 1000 على) موسم  درهم  (100.000
وهذه) درهم  لواح 2  (100 فئة) من 
الحصص موزعة على ا شكل ا تالي):
شركة بركرك بيسين)900)حصة.
ا سي  ماركو جيروم)100)حصة.

املجموع):)1000)حصة.
تم تذيين ا سي ) (: مسير ا شركة)
ا وحي   شركة) ماركو جيروم املسير 

مل 2 غير مح د2.
بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ا تجارية) املحكمة  ا ضبط   ى 
بمراكش بتاريخ)7)وو يو)2022،)تحت)

رقم)136530.
250 P

سكافمار
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 بشريك وحي 
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) وضع  تم  (،2022 ماي) (19
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
عات) وحي   شريك  عات  املح ود2 

الخصائص ا تا ية):
ا تسمية):)سكافمار.

املساع 2) (: االجتماعي) املوضوع 
وا رقابة على األعمال ا بحرية.

اختبار با رمح.
ا هياكل) على  وا تفتيش  ا رقابة 
األرصفة،) (ا س ود،) ا بحرية)

إلخ........)
مراقبة وفحص املذ ات.

املساع 2 في األعمال ا بحرية.
أخ  ا ذينات.

أخ  وتحرير متوا يات ا في وو.
خ مات ا سفن.

وقياسات) ا هياكل  تشخيص 
سمك.

ا الحام وا وطع.
استذاد2 األشياء)املهاجر2.

تحريك ووضع املذ ات تحت املاء.
فحص ا هيكل ا سفلي.
أعمال و وازم متنوعة.

موطنة بمكتب) (: املور االجتماعي)
خليج) (،8 عمار2) (،4 ا طابق) (،842

ا نخيل فو تي أكادور.

من) سنة  (99 في) ح دت  (: امل 2)
تاريخ تأسيس ا شركة ا نهائي.

في) ح د  (: االجتماعي) ا رأسمال 
 1000 إلى) موسمة  درهم  (100.000
 100 قيمة) من  اجتماعية  ( حصة)

درهم  كل حصة.
محم ) ج ي  بن  مملوكة  لسي  
قيمة) من  اجتماعية  حصة  (1000
بمساهمة) حصة  درهم  كل  (100

ق رها)100.000)درهم.
بن) تذيين  لسي   تم  (: ا تسيير)
ج ي محم  مسير  لشركة مل 2 غير)

مح د2.
ملزمة) ا شركة  با نسبة  لتوقيع 
بتوقيع وحي   لسي ) بشكل صحيح 
بن ج ي محم  مع الحق في إمكا ية)

تذين ممثل  ها.
فاتح) من  تبت ئ  (: املا ية) ا سنة 
كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  وناور 

سنة.
كتابة) ا وا وني   ى  اإلو اع  تم 
بأكادور) ا تجارية  باملحكمة  ا ضبط 
رقم) تحت  (،2022 وو يو) (8 بتاريخ)

.110158
251 P

STE ZOHRABINAA
SARL

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ق  تم تأسيس) بسال،) (2022 6)ماي)

شركة تحمل الخصائص ا تا ية):
.STE ZOHRABINAA(:(ا تسمية

ا ه ف االجتماعي):
منذش عواري.

مواول األشغال متنوعة في ا بناء.
 100.000 (: ا شركة) مال  رأس 
100درهم) ب) حصة)) (1000) درهم)

 لحصة.
ا تويمي) جلون  بن  يسين  ا سي  

500)حصة.
 250 الخناتي) أسماء) ا سي 2 

حصة.
 250 الجوهري) بثينة  ا سي 2 

حصة.
من) ابت اء) سنة  (99 (: امل 2)

ا تأسيس ا نهائي.
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ز وة) (41 رقم) (: االجتماعي) املور 
صفرو قطاع األ فة  ذياو 2 سال.

ا تسيير):)ا سي 2 أسماء)الخناتي.
ا تجاري) با سجل  ا تويي   رقم 

36049)بسال بتاريخ)2)وو يو)2022.
252 P

WIKAYAT GARD
وبموجب) (2022 ماي) (30 بتاريخ)
قرر) االستثنائي  ا ذام  الجمع  عو  

ا شركاء)ما ولي):
خوي) أوالد  عزيز  ا سي   تفويت 
170)حصة ا تي ومتلكها  لسي  ميلود)

ا طاهري.
خوي) أوالد  عزيز  ا سي   تفويت 
ا سي 2) تمتلكها  ا تي  حصة  (160

نذيمة ا ركيك.
بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية) املحكمة  ا ضبط   ى 
تحت) (،2022 وو يو) (8 بتاريخ) تمار2 

رقم)8301.
253 P

TEMA-PROJET
SARL AU

مسجل) عرفي  عو   بموت�سى 
با رباط) (2022 وو يو) فاتح  بتاريخ 
املسؤو ية) عات  شركة  تأسيس  تم 

املح ود2 بشريك واح .
 TEMA-PROJET SARL(:(ا تسمية

.AU
ا بناء) مواد  في  تاجر  (: ا ه ف)

بالجملة.
ز وة) (20 (: ا تجاري) ا ذنوان 
 2 رقم) شوة  علي  سي ي  اكلمان 

أك ال ا رباط.
 100.000 في) ح د  (: ا رأسمال)
درهم موسمة إلى)1000)حصة بويمة)
درهم  لحصة  لسي  ا غزواني) (100

جحرون.
ا سي ) تذيين  تم  (: ا تسيير)
ا غزواني جحرون مسير ا شركة مل 2)

غير مح ود2.
من فاتح وناور إلى) (: ا سنة املا ية)
31)ديسمبر من كل سنة ما ع ا ا سنة)

األولى تبت ئ من تاريخ ا تسجيل.

ا تجاري) ا سجل  في  ا تويي   تم 
بتاريخ) (160815 رقم) تحت  با رباط 

7)وو يو)2022.
254 P

MAROFRIQUE DE L’OR
SARL

بموت�سى عو  عرفي مسجل بتاريخ)
تأسيس) تم  با رباط  (2022 وو يو) (3

شركة عات املسؤو ية املح ود2.
 MAROFRIQUE DE (: ا تسمية)

.L’OR SARL
وا تص ور) االستيراد  (: ا ه ف)
تسويق) تجاري)) وسيط  أو  (تاجر 

ا ذهب وا فضة.
ز وة) (20 (: ا تجاري) ا ذنوان 
 2 رقم) شوة  علي  سي ي  اكلمان 

أك ال ا رباط.
ا رأسمال):)ح د رأسمال ا شركة)
 340 درهم موسمة إلى) (100.000 في)
درهم  لحصة) (100 بويمة) حصة 
 IDDI MOHAMMED  لسي )
 SAANI AWAL و330)حصة  لسي )
 IBRAHIM حصة  لسي ) و330)

.MUSTAPHA
 IDDI تم تذيين ا سي ) (: ا تسيير)
مسير ا شركة مل 2) (MOHAMMED

غير مح ود2.
من فاتح وناور إلى) (: ا سنة املا ية)
31)ديسمبر من كل سنة ما ع ا ا سنة)

األولى تبت ئ من تاريخ ا تسجيل.
ا تجاري) ا سجل  في  ا تويي   تم 
بتاريخ) (160879 رقم) تحت  با رباط 

8)وو يو)2022.
255 P

INAPCO
SARL

رأسما ها : 580.000 درهم
مور ا شركة : شارع موالي ووسف 

رقم 56 ا طابق ا ثا ث، ا شوة
رقم 14، ا  ار ا بيضاء

س ت ا  ار ا بيضاء 420085
ا زياد2 في ا رأسمال

ا ذادي) غير  ا ذام  الجمع  قام 
املؤرخ في)27)أبريل)2022،)بما ولي):

ا شركة) رأسمال  في  ا زياد2  قرار 

درهم،) رفذه هكذا) (380.000 بمبلغ)

 580.000 إلى) درهم  (200.000 من)

وإص ار) بإح اث  وع ك  درهم،)

ج و 2،) حصة  (3.800 با تكافؤ)

كليا) قيمتها  ودفع  اكتتابها  ا واجب 

بواسطة ا  فع  و ا.

ا نهائي  لزياد2) ا تحويق  مذاونة 

 3.800 الكتتاب) تبذا  ا رأسمال  في 

حصة تابذة  لشركة ودفع قيمتها كليا)

بواسطة ا  فع  و ا.

(،YOUSRA SAKAN قبول شركة)

وشركة) (PRIME HOLDING شركة)

 KEYSTONE MANAGEMENT

بصفة شريكات ج و 2 في ا شركة.

من) و7) (6 با تالي تذ ول ا بن ون)

ا نظام األسا�سي.

تم إ جاز اإلو اع ا وا وني بكتابة)

با  ار) ا تجارية  باملحكمة  ا ضبط 

تحت) (،2022 ماي) (30 في) ا بيضاء،)

رقم)825730.

256 P

STE YZY PACT
تغيير ا نشاط

ا ذادي) ا غير  ا ذام  الجمع  قرر 

 2022 أبريل) (26 بتاريخ) املنذو  

YZY PACT،)عات املسؤو ية)  شركة)

املح ود2،)رأسما ها)100.000)درهم،)

رقم) قادر  تجزئة  (: االجتماعي) مورها 

تمار2) الخير  مرس  األول  ا طابق  (4

بتمار2) ا تجاري  با سجل  واملسجلة 

تحت رقم)135833)ما ولي):

ا تجاري  لشركة) ا نشاط  تغيير 

واالستشار2) ا  راسات  مكتب  إلى 

بالخ مات) االحتفاظ  مع  واألبحاث 

وا تجار2 اإل كترو ية.

با سجل) ا وا وني  اإلو اع  تم 

بتمار2) االبت ائية  باملحكمة  ا تجاري 

رقم) تحت  (،2022 ماي) (26 بتاريخ)

.8192

257 P

STE ROCHDI OPTIQUE
SARL AU

تاسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
وناور) (15 ومسجل في) (2022 3)وناور)
ا وا ون) وضع  تم  با رباط  (2022
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
املح ود2 بشريك واح  وا تي تحمل)

الخصائص ا تا ية):
.ROCHDI OPTIQUE(:(ا تسمية

عات) شركة  (: ا وا و ية) ا صفة 
املسؤو ية املح ود2 بشريك واح .

وبيع) :) ظارتي  االجتماعي) ا ه ف 
ا نظارات.

رأسمال ا شركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) موسمة 

100)درهم  لحصة ا واح 2.
موزعة على ا شكل ا تالي):)ا سي 2)

فاطمة ا زهراء)رش ي)1000)حصة.
من) ابت اء) سنة  (99 (: امل 2)

ا تأسيس ا نهائي.
ا طابق األر�سي) (: املور االجتماعي)
رقم)1611)شارع ابن رش  حي املغرب)

ا ذربي متجر رقم)1)تمار2.
ا سي 2 فاطمة ا زهراء) (: ا تسيير)

رش ي.
ا سجل ا تجاري):)136425)تمار2.
اإلو اع ا وا وني):)تم   ى ا سجل)
بتمار2) االبت ائية  باملحكمة  ا تجاري 
رقم) تحت  (،2022 وو يو) فاتح  في 

.8227
258 P

BYMARO
SA

ا سجل ا تجاري با  ار ا بيضاء
رقم 61.773

استمرار نشاط ا شركة
(،2022 أبريل) (15 ملحضر) وفوا 
شركة) (BYMARO شركة) مساهمي 
 4.000.000 رأسما ها) مساهمة 
با  ار) االجتماعي  مورها  درهم،)
ا بيضاء،)برج ا كريسطال)1،)ا طابق)
8،)ا  ار ا بيضاء)مارينا،)شارع سي ي)
ومسجلة   ى) هللا  عب   بن  محم  
ا بيضاء) با  ار  ا تجارية  املحكمة 
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برقم)61.773،)قرروا استمرار نشاط)

ا شركة وفوا ألحكام ا فصل)357)من)

ا وا ون)95.17.

تم اإلو اع ا وا وني بكتابة ضبط)

ا بيضاء) با  ار  ا تجارية  املحكمة 

رقم) تحت  (،2022 وو يو) (6 بتاريخ)

.826656

259 P

ZALAR HOLDING
S A

رأسما ها : 116.616.100 درهم

مورها االجتماعي : فاس،

ا حي ا صناعي بنسود2، تجزئة ا نماء 

بوذة 199-198

ا زياد2 في رأسمال ا شركة
ا ذادي) ا غير  ا ذام  الجمع  في 

وا ذادي املنذو  استثنائيا ملساهمي)

شركة)«زالر هو  ونغ،)شركة مجهو ة)

االسم املنذو  بتاريخ)23)ماي)2022،)

قرر ما ولي):

بما) ا شركة  رأسمال  في  ا زياد2 

درهم  و ا  رفع) (7.705.900 ق ره)
 108.910.200 رأسمال ا شركة من)

إلى)116.616.100)درهم هذه ا زياد2)

ا رأسمال ستتم عن طريق خلق) في 

77.059)سهم ج و  بويمة) وإص ار)

باكتتابها) درهم  لسهم ا واح ،) (100

 و ا وتحريرها كليا عن  االكتتاب.

 77.059 املكتتبة) األسهم  إص ار 

دوالرا) (194.65 يذادل) ما  بويمة 

 لسهم ا واح  ووم االكتتاب،)ضمنها)
اإلداري) و لمجلس  اإلص ار  عالو2 

مذاونة املبلغ ا نهائي  ذالو2 االص ار)

بذ  إغالق االكتتاب.

ملساهمي) االكتتاب  حق  إ غاء)

ا شركة ومنح حق االكتتاب ا كامل ل)

 Mitsui 77.059)سهم ج و   صالح)

.&(Co.(Europe(PLC
تغيير ا فصول)6)و13)من ا وا ون)

صياغة) وإعاد2  األسا�سي  لشركة 

بشرط) األسا�سي  لشركة  ا وا ون 

رأسمال) من  ا رفع  عملية  تحويق 

ا شركة.

منح مجلس اإلدار2 جميع ا سلط)
رأسمال) في  ا زياد2  عملية   تحويق 

ا شركة.
اإلداري) املجلس  اجتماع  قرر 

املنذو  بتاريخ فاتح وو يو)2022):
عملية) في  االكتتاب  إغالق 
مبلغ) في  ا شركة  رأسمال  من  ا رفع 
148.360.394,26)درهم ا تي اكتتب)
 Mitsui( &( CO. طرف) من  كليا 

.Europe PLC
وقف املبلغ ا نهائي  ذالو2 االص ار)

في مبلغ)140.654.494,26)درهم.
وا نهائي) ا فذلي  ا تحويق  مذاونة 
بمبلغ) ا شركة  رأسمال  في   لزياد2 
ارتفع) ا ذي  درهم  (7.705.900
إلى) درهم  (113.881.400 من)
بإص ار) درهم،) (116.616.100
 100 بويمة) ج و   سهم  (77059

درهم  لسهم ا واح .
و13  (6 ا فذلي  لفصول) ا تغيير 
وا تطبيق) األسا�سي  ا وا ون  من 
املذ ل) األسا�سي  ا فذلي  لوا ون 
املورر2 من طرف الجمع ا ذام ا غير)

ا ذادي وا ذادي املنذو  استثنائيا.
بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ا تجارية) املحكمة  ا ضبط   ى 
تحت) (،2022 وو يو) (8 بتاريخ) بفاس 

رقم)3014.
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DIGEVOLD SOLUTION
شركة عات مسؤو ية مح ود2

عات شريك وحي 
تأسيس

مسجل) عرفي  عو   بموت�سى 
ق ) (،2021 أغسطس) (31 بتاريخ)
مسؤو ية) عات  شركة  تأسيس  تم 
مح ود2 عات شريك وحي  باملميزات)

ا تا ية):
 DIGEVOLD (: ا تسمية)

.SOLUTION
ا برمجة) (: االجتماعي) ا ه ف 

واالستشارات في املجال املذلوماتي.
في) ح د  (: ا شركة) رأسمال 
 1000 إلى) موزعة  درهم  (100.000

حصة اجتماعية بويمة)100)درهم.

ق  تم تحريرها بأكملها واسنادها)
 لسي  ووسف بومزوغ.

من) ابت اء) سنة  (99 (: امل 2)
ا تأسيس ا نهائي أي من تاريخ وضع)

ا سجل ا تجاري.
وناور) فاتح  من  (: املا ية) ا سنة 
ديسمبر ما ع ا ا سنة األولى) (31 إلى)

تبت ئ من تاريخ ا تسجيل.
ضاوة) ز وة  (6 (: االجتماعي) املور 
(،16 ا شوة رقم) ا رابع  ا طابق  عوا 

أك ال،)ا رباط.
من) ا شركة  تسير  (: ا تسيير)
طرف ا سي  ووسف بومزوغ الحامل)
رقم ا وطنية  ا تذريف  (  بطاقة)
VA145496)وع ك مل 2 غير مح ود2.

باملحكمة) ا تجاري  ا سجل  رقم 
ا تجارية با رباط)160661.
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SOCIETE INSTITUTION 
AL AMINE DAOUDI

sarl au
 1 بتاريخ) عرفي  عو   بموت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (2022 أبريل)
مح ود2 املسؤو ية عات شريك وحي )

كما ولي):
 SOCIETE (: ا تسمية)
 INSTITUTION AL AMINE

DAOUDI SARL AU
رأس املال):)100.000.00)درهم)

 100.000.00 (: ا شركة) رأسمال 
ا ه ف):)

االبت ائي)) ا تذليم  (: ا ه ف)
الخاص ومرحلة ما قبل امل رسة.

585تجزئة) رقم) (: ا شركة) مور 
صوريا)I)كلم)6)مكناس

امل 2):)99)سنة.
ا سي  صادق محم  او) (: املسير)

ا سي  ا  اودي احم .
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (24 بتاريخ) بمكناس  ا تجارية 
ا تجاري) ا سجل  رقم  تحت  (2022

.56231
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SOCIETE AKKAOUI DE 
KINISITHERAPIE ET 
PHYSIOTHERAPIE

SARL AU
 13 بتاريخ) عرفي  عو   بموت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (2022 مارس)
مح ود2 املسؤو ية عات شريك وحي )

كما ولي):
 SOCIETE AKKAOUI (: ا تسمية)
 DE KINISITHERAPIE ET

PHYSIOTHERAPIE SARL AU
 100.000.00 (: ا شركة) رأسمال 

ا ه ف):)
رأس املال):)100.000.00)درهم)

ا ه ف):)إخصائي ا ذالج ا طبيعي.
مور ا شركة):)381)تجزئة ا فتحة)

2))توالل مكناس.
امل 2):)99)سنة.

املسير):)ا سي 2 عكاوي  طيفة.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (7 بتاريخ) بمكناس  ا تجارية 
ا تجاري) ا سجل  رقم  تحت  (2022

.56337
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يونيون بوس توريست
UNION BUS TOURIST
 شركة مح ود2 املسؤو ية

عات شريك وحي  
رأسما ها 1.750.000 درهم

مورها االجتماعي : 197 زاوية 
زرقطوني وشارع شال ب 02

ا  ار ا بيضاء
 ا سجل ا تجاري ا  ار ا بيضاء

 - رقم 206583 
الحل املسبق  لشركة

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
 union(شركة وو يون بوس توريست 
 bus tourist)شركة مح ود2 املسؤو ية
بمور) ا صادر  وحي   شريك  عات 
2022)تورر) 15)أبريل) ا شركة بتاريخ)

ما ولي):
الحل املسبق  لشركة)

مارتين) بال كا  ماريا  ا سي 2  تذين 
 MARIA BLANCA بارادوال) بيروكال 
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كمصفية) (MATIN - BERROCAL
ا سي ) املسير  مهام  وإنهاء)  لشركة 
بينيا)) دوال  فير ا  وز  رافاويل 
 M.RAFAEL FERNANDEZ DE

PEÑA)،كمسير  لشركة،
تح و  مور ا تصفية في ا ذنوان)
ا تالي):)197،)زاوية ا زرقطوني وشارع)

شاال ب)02)ا  ار ا بيضاء.
تفويت ا سلط.

كتابة) ا وا وني   ى  اإلو اع  تم 
ا تجارية  ل ار) املحكمة  ضبط 
2022)تحت) 24)ماي) بتاريخ) ا بيضاء)

رقم)824776.
الخالصة وا بيان

املسير

264 P

يونيون بوس توريست
UNION BUS TOURIST
 شركة مح ود2 املسؤو ية

عات شريك وحي  
رأسما ها 10000 درهم

مورها االجتماعي : 197 زاوية 
زرقطوني وشارع شال ب 02

ا  ار ا بيضاء
 ا سجل ا تجاري ا  ار ا بيضاء

 - رقم 220829 
الحل املسبق  لشركة

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
ترونسبور) بوس  وو يون   شركة 
شركة)  UNION BUS TOURIST
مح ود2 املسؤو ية عات شريك وحي )
 15 بتاريخ) ا شركة  بمور  ا صادر 

ابريل)2022،)تورر ما ولي):
الحل املسبق  لشركة)

مارتين) بال كا  ماريا  ا سي 2  تذين 
 MARIA BLANCA بارادوال) بيروكال 
كمصفية) (MATIN - BERROCAL
ا سي ) املسير  مهام  وإنهاء)  لشركة 
 JOSE ( خو�سي ماريا كارسيا بوركوس)
GARCIA BURGOS Maria)،كمسير)

 لشركة،
تح و  مور ا تصفية في ا ذنوان)
ا تالي):)197،)زاوية ا زرقطوني وشارع)

شاال ب)02)ا  ار ا بيضاء،
تفويت ا سلط.

كتابة) ا وا وني   ى  اإلو اع  تم 
ا تجارية  ل ار) املحكمة  ضبط 
2022)تحت) 24)ماي) بتاريخ) ا بيضاء)

رقم)824774.
الخالصة وا بيان

املسير
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 ماينسا ماروك ب ل ف
MAINSA MAROC PL
 شركة مح ود2 املسؤو ية

مورها االجتماعي : 130 شارع ا سفير 
بن عائشة، ا طابق ا ثا ث، رقم 6

ا  ار ا بيضاء
رأسما ها : 000 200 درهم

 ا سجل ا تجاري ا  ار ا بيضاء
 - رقم 399407 
تصفية ا شركة

ا ذام) الجمع  محضر  بموت�سى 
شركة) بمور  املنذو   اإلستثنائي 
 14 بتاريخ) ماونسا ماروك ب ل ف،)

أكتوبر)2019)تورر ما ولي):
فحص الحسابات واملصادقة على)

تورير مصفي ا شركة،
وإبراء) ا نهائية  لشركة  ا تصفية 

عمة مصفيها،
من) ا شركة  على  ا تشطيب 

ا سجل ا تجاري،
تفويت ا سلط.

كتابة) ا وا وني   ى  اإلو اع  تم 
ا تجارية  ل ار) املحكمة  ضبط 
2022)تحت) وو يو) (8 بتاريخ) ا بيضاء)

رقم)827039.
الخالصة وا بيان

املصفي
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SOCIETE IBOU TOUBA 
ENTREPRISE

SARL AU
تم) بتاريخ  عرفي  عو   بموت�سى 
 SOCIETE IBOU شركة) تأسيس 
باملميزات) (TOUBA ENTREPRISE

ا تا ية):
 SARL AU :( SOCIETE ا تسمية)

 IBOU TOUBA ENTREPRISE

املور االجتماعي):)14)شارع ا شاري)
ا شوة)4)أك ال ا رباط.

درهم)) (50.000.00 (: ا رأسمال)
(خمسون أ ف درهم)

ا ه ف):)ا تجار2.
ا شركاء):)

ا سنة املا ية):)2021.
NDIAYE IBRAHIMA(:(ا تسيير

ا سجل ا تجاري):)159077.
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 MAFAF
SARL

وضع) تم  عرفي  عو   بموت�سى 
عات) األسا�سي  شركة  ا وا ون 
بالخصائص) مح ود2،) مسؤو ية 

ا تا ية):
.MAFAF SARL(:(ا تسمية

: عات مسؤو ية  ا شكل ا وا وني)
مح ود2.

ا ه ف):)منذش عواري.
من تاريخ) سنة ابت اء) (99 (: امل 2)

تسجيلها با سجل ا تجاري.
املسير2):)مريم الخو.
ا توقيع):)مريم الخو.

درهم) (100.000.00 (: ا رأسمال)
موزعة على ا شكل ا تالي):
مريم الخو)250)حصة.

محم  الحياني)4500)حصة.
 يلى الحياني)250)حصة.

تجزئة) (: االجتماعي) ا ذنوان 
ا يسرى وا زرقاء)H 78)شوة)1)طريق)

امله وة سال.
من) تبت ئ  (: اإلجتماعية) ا سنة 

فاتح وناور وتنتهي في)31)ديسمبر.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 6 بتاريخ) (39006 بسال) االبت ائية 

وو يو)2021.
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ADAMYAN
SARL AU

وضع) تم  عرفي  عو   بموت�سى 
عات) األسا�سي  شركة  ا وا ون 
بالخصائص) مح ود2  مسؤو ية 

ا تا ية):

.ADAMYAN SARL(:(ا تسمية
عات) شركة  (: ا وا وني) ا شكل 

مسؤو ية مح ود2.
ا ه ف االجتماعي):)منذش عواري.
من تاريخ) سنة ابت اء) (99 (: امل 2)

تسجيلها با سجل ا تجاري.
املسير):)احم  تهموث.

ا توقيع):)احم  تهموث.
درهم) (100.000 (: ا رأسمال)

موزعة على ا شكل ا تالي):
احم  تهموث):)500)حصة.

محم  هشام الحياني)400)حصة.
مريم الخو)100)حصة.

:)تجزئة حنان) ا ذنوان االجتماعي)
ا ونيطر2) طريق  (5 شوة) (22 عمار2)

سال.
من) تبت ئ  (: االجتماعية) ا سنة 

فاتح وناور وتنتهي في)31)ديسمبر.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  رقم 
 39018 رقم) تحت  بسال  االبت ائية 

بتاريخ)7)وو يو)2021.
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CONACOM شركة
شركة عات مسؤو ية مح ود2

 لمساهم ا وحي 
برأسمال ق ره 5.000.000 درهم
املور االجتماعي : 77 شارع موحى 

اوحمو با  ار ا بيضاء
ا سجل ا تجاري رقم 54403

ا شركة) شركاء) قرار  على  بناء)
في فاتح وو يو) املؤرخ با  ار ا بيضاء)

2022)فلو  قرروا ما ولي):
عب ) ا سي   املسير  استوا ة 

ا رحمان لحلو)-)تصريف اإلدار2.
تذيين مسيرون ج د.

والحاملة) ا ذرابي  مليكة  ا سي 2 
ب) رقم  ا وطنية  ا تذريف   بطاقة 

81885)م ور2.
لحلو) سمير  محم   ا سي  
ا وطنية) ا تذريف  والحامل  بطاقة 

رقم ب ك)83855.
والحاملة) لحلو  امينة  ا سي 2 
 بطاقة ا تذريف ا وطنية رقم ب او)

65356)م راء)مشاركين.
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ا توقيع االجتماعي):

ا شركة ستصبح موبو ة ا تزاماتها)

املسير2) بامضاء) ا ذوود  جميع  في 

أو) وح ها  ا ذرابي  مليكة  ا سي 2 

بإمضاء)مشترك  لسي 2 امينة لحلو)

وا سي  محم  سمير لحلو مذا.

قائمة) تح و   (: اإلدار2) صالحية 

ا صالحيات اإلدارية.

ا تذ ول ا نسبي  ذو  ا تأسيس.

ا سلكات ا شكلية.

األسا�سي) ا نظام  تح وث  تم 

 لشركة بتاريخ فاتح وو يو)2022)من)

قبل جميع ا شركاء.

إو اع قا وني):

مكتب) في  ا وا وني  اإلو اع  تم 

ضبط ا تجارية با  ار ا بيضاء)بتاريخ)

7)وو يو)2022)تحت رقم)82672.

ا شركة) (: ا تجاري) ا سجل 

ا بيضاء) ا  ار  سجل  في  مسجلة 

ا تجاري تحت رقم)54403.
 لموتطفات واالشار2

املسير
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 GROUP SCOLAIRE PRIVE

PAUL VERNE
SARL AU

تفويت حصص
 قرر الجمع ا ذام االستثنائي  شركة

 GROUP SCOLAIRE PRIVE PAUL

 100.000 ش.م.م رأسما ها) (VERNE

درهم بتاريخ)2)وو يو)2022):

ا سي ) حصص  جميع  تفويت 

ا سليماني  فائ 2) ا ذلوي  أسامة 

حصة)) (1000) زيزي) محم   ا سي  

قيمة كل واح 2 منها)100)درهم أي ما)

مجموعه)100.000)درهم.
ا ذلوي) أسامة  ا سي   استوا ة 

ا سليماني الحامل  بطاقة ا تذريف)

إدار2) من  (K210932 رقم) ا وطنية 

ا شركة.

تذيين ا سي  محم  زيزي الحامل)

رقم) ا وطنية  ا تذريف   بطاقة 

BK17028)مسير ج و   شركة.

بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  أ جز 

ا تجارية) املحكمة  ا ضبط   ى 

تحت) (2022 وو يو) (9 با رباط بتاريخ)

رقم)5113.
من أجل االستخالص وا بيان
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SMART OTO MAROC
SARL AU

رأسما ها : 100.000 درهم

املور االجتماعي : 15، شارع األبطال 

ا شوة رقم 4 أك ال ا رباط

بتاريخ عرفي  عو    بموت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (،2021 ماي) (25

«سمارت اوطو املغرب») تحمل اسم)

وتتوفر على املميزات) ش.ع.م.م.د.ش،)

ا تا ية):

شارع) (،15 (: االجتماعي) املور 

األبطال ا شوة رقم)4)أك ال ا رباط.

ا ه ف االجتماعي):

واإلرشاد) االستوبال  خ مات 

وتذلق) ما  بكل  وا صيا ة  واإلصالح 

با سيارات.

هياكل ومكا يك ا سيارات.

ا تص ور واالستيراد.

م 2 االستمرار):)99)سنة.

درهم) (100.000 (: املال) رأس 

موسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم موزع كما ولي):

 1000 ا كنوني) عماد  ا سي  

حصة.

تم تذيين ا سي  عماد) (: ا تسيير)

زمنية) مل 2  كمسير  لشركة  ا كنوني 

غير مح ود2.

من) تبت ئ  (: االجتماعية) ا سنة 

فاتح وناور وتنتهي في)31)ديسمبر.

بذ  اقتطاع)5%) تكوين) (: األرباح)

ووزع) ا وا وني،) االحتياط  صن وق 

ا باقي على ا شركاء)حسب حصصهم.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ا سجل) تحت  با رباط  ا تجارية 

ا تجاري رقم)160911.
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IMCHEM PHARMA
SARL AU

رأسما ها : 100.000 درهم
املور االجتماعي : مجموعة املستوبل 

عمار2 رقم 10-32 تمار2
بتاريخ عرفي  عو    بموت�سى 
شركة) شركاء) قرر  (،2022 ماي) (17
ش.ع.م.م.د.ش، فارما»)  «امشيم 

ما ولي):
االجتماعي) املور  عنوان  تصحيح 
 لشركة  يصبح):)32)تجزئة املستوبل)

ا شوة)8)املسير2)1)تمار2.
تذ ول ا وا ون األسا�سي.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
8286)في) االبت ائية بتمار2 تحت رقم)

7)وو يو)2022.
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YASSIRE BEAUTY
SARL AU

رأسما ها : 100.000 درهم
املور االجتماعي : حي واد ا ذهب 

تجزئة فضلي رقم 167 تمار2
 بموت�سى عو  عرفي بتمار2،)بتاريخ
شركة) شركاء) قرر  (،2022 ماي) (10
ش.ع.م.م.د.ش، بيوتي»)  «واسر 

ما ولي):
«حي) من) االجتماعي  املور  تحويل 
 167 رقم) تجزئة فضلي  ا ذهب  واد 
 C-23 IM 6 - GH11(تمار2»)إلى ملكية
 2 الحم ) األر�سي  ا طابق  في  محل 

تمار2.
تذ ول ا وا ون األسا�سي.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 8279 رقم) تحت  بتمار2  االبت ائية 

ووم)9)وو يو)2022.
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بويا سرفيس
ش م م ا شريك ا وحي 
STE BOUYA SERVICE

SARL AU
قسارية  ور 2 رقم 122 ا طابق األول 

تامسنة
 بموت�سى ا وا ون األسا�سي املسجل
ماي) (20 بتاريخ) ا رباط  م ونة  في 

عات) شركة  تأسيس  تم  ق   (2022
ا شريك) عات  املح ود2  املسؤو ية 

ا وحي  باملواصفات ا تا ية):
STE BOUYA SERVICE(:(ا تسمية
عات) شركة  (: ا وا وني) اإلطار 

املسؤو ية املح ود2 شريك وحي .
ا نول) (: االجتماعي) ا ه ف 

ا سياحي.
رأسمال) ح د  (: ا شركة) رأسمال 
درهم) (100.000 مبلغ) في  ا شركة 

موزعة كما ولي):
دوريك) املجي   عب   ا سي  
 1000 درهم وموسمة إلى) (100.000
درهم  لحصة) (100 فئة) من  حصة 

موزعة كما ولي):
 1000 ا سي  عب  املجي  دوريك)

حصة.
من) ابت اء) سنة  (99 (: امل 2)
تاريخ) من  أي  ا نهائي  ا تأسيس 

ا تسجيل با سجل ا تجاري.
وناور) فاتح  من  (: املا ية) ا سنة 
ديسمبر من كل سنة ما ع ا) (31 إلى)
تاريخ) من  تبت ئ  األولى  ا سنة 

ا تسجيل   ى املصالح الجبائية.
 2 قسارية  ور) (: االجتماعي) املور 

رقم)122)ا طابق األول تامسنة.
ا تسيير):)عين ا سي  عب  املجي )
دوريك مسير وحي   لشركة  فتر2 غير)

مح ود2.
:) و ) ا تجاري) با سجل  ا تويي  
تم ا تويي  با سجل ا تجاري مل ونة)
تمار2 تحت رقم)136439)بتاريخ فاتح)

وو يو)2022.
275 P

 BASSARIATE RAHATE
AL AINE

SARL A AU
تذ ول

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
 19/05/2022 املسجل بتمار2 بتاريخ)
قرر ا شريك ا وحي  ا سي  شلوان)
رقم) ا وطنية  ا بطاقة  حامل  رشي  
و املزاول  نشاط  ظاراتي) (C637013
 BASSARIATE ( با توسيط،) شركة)
عات) شركة  (RAHATE AL AINE
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ا شريك) وعات  مح ود2  مسؤو ية 
درهم) (100.000 رأسما ها) ا وحي  
تجزئة) (2227 (: االجتماعي) مورها 
 2 رقم) محل  (R3 عراك) ا ويفاق 

ا ويفاق تمار2.
)املوتضيات ا تا ية:

 1000 حصة من أصل) (500 بيع)
شلوان) ا سي   ومتلكها  ا تي  حصة 
 BASSARIATE شركة) في  رشي  
RAHATE AL AINE) فائ 2 ا سي 2)

الجريفي سمية.
ا وا وني  شركة) ا شكل  تغيير 
عات مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك)
إلى شركة عات) (SARL A AU ا وحي )

.SARL(2مسؤو ية مح ود
مالئمة ا نظام األسا�سي  تذ والت)

املذكور2.
سلطة اإلو اع و اإلشهار).

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 8303 رقم) تحت  بتمار2  االبت ائية 

بتاريخ)08/06/2022.
276 P

PRESTIGE STEPS
SARL

تأسيس ش.ع.م.م
بموت�سى عو  عرفي حرر بتمار2)
تحرير) تم  (2022 وو يو) فاتح  بتاريخ 
األساسية  ش.ع.م.م) ا ووا ين 

مميزاتها كا تالي):
 PRESTIGE STEPS (: ا تسمية)

SARL)ش.ع.م.م.
ا ه ف):) لشركة األه اف ا تا ية):
أعمال ا بناء)واألشغال املختلفة.

بيع مواد با توسيط.
ا تجار2.

املور):)ا شوة رقم)4)ا طابق األول)
إقامة كادر مرس الخير تمار2.

درهم) (100.000 (: املال) رأس 
فئة) من  حصة  (1000 على) موسم 
100)درهم  لواح 2 اكتتبت وحررت)

كلها من طرف):
 500 املحفوظي) الجياللي  ا سي  

حصة.
ا سي  اسامة اضبيب)500)حصة.
تسير ا شركة مل 2 غير) (: ا تسيير)

الجياللي) ا سي   طرف  من  مح ود2 
املحفوظي.

فاتح) في  تبت ئ  (: املا ية) ا سنة 
وناور وتنتهي في)31)ديسمبر.

ووم) من  تبت ئ  سنة  (99 (: امل 2)
تويي  ا شركة با سجل ا تجاري.

اإلمضاء):)تسن  مهمة ا توقيع مع)
املؤسسات) وجميع  ا بنكية  ا وكا ة 
ا واح ) ا توقيع  خالل  من  املا ية 
 لسي  الجياللي املحفوظي أو ا سي )

اسامة اضبيب.
تويي ) تم  (: ا تجاري) ا سجل 
ا سجل) مصلحة  ا شركة   ى 
بتمار2) االبت ائية  باملحكمة  ا تجاري 
وو يو) (8 بتاريخ) (136511 تحت رقم)

.2022
277 P

NOVAQUA
شركة عات املسؤو ية املح ود2 عات 

شريك وحي 
رأسما ها : 3.600.000 درهم

املور االجتماعي : تجزئة ا ذباسية
ا ذمارB 2 ا شوة 9، ا وفاق، تمار2

رفع رأسمال ا شركة
بموت�سى عو  عرفي مؤرخ) (: أوال)
تحرير) تم  (،2022 ماي) (9 في) بتمار2 
ا وحي ) ا شريك  قررات  محضر 
عات) شركة  (NOVAQUA  شركة)
شريك) عات  املح ود2  املسؤو ية 

وحي ،)وا ذي قرر ما ولي):
بمبلغ) ا شركة  رأسما ها  رفع 
من) بذ ك  درهم،) ينتول  (400.000
 4.000.000 إلى) درهم  (3.600.000
أ صبة) (4.000 بخلق) وع ك  درهم 
ج و 2 بويمة اسمية مح د2 في)100 
اكتتابها) تم  منها،) واح 2  درهم  كل 
دوون) إدماج  طريق  عن  وتحريرها 

حسابات ا شركاء.
تحيين ا وا ون األسا�سي  لشركة.

 95517 ا تجاري) ا سجل  (: ثا يا)
املحكمة ا تجارية با رباط.

ا وا وني) اإلو اع  تم  (: ثا ثا)
بتاريخ با رباط  ا تجارية   باملحكمة 

25)ماي)2022)تحت رقم)3785.
278 P

SOCIETE RIOUCH TRANS
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 عات شريك وحي 
بموت�سى عو  عرفي مؤرخ في عين)
2022))تم) 12)وناور) تاوجطات بتاريخ)
األساسية  لشركة،) ا ووا ين  وضع 

وا تي تحمل الخصائص ا تا ية):
عات) شركة  (: ا وا و ية) ا صفة 
شريك) عات  املح ود2  املسؤو ية 

وحي .
 SOCIETE RIOUCH (: إسمها)

TRANS
ه فها):

ا غير) لحساب  ا بضائع   ول 
(ا وطني وا  ولي).

وجميع) ا سلع  أ واع  جميع   ول 
وا  ولي) ا وطني  ا نول  عمليات 

با شاحنات.
االستيراد وا تص ور.

ا تجار2 عامة.
ا ذمليات) جميع  عامة  وبصفة 
ا صناعية،) املا ية،) ا تجارية،)
ترتبط) ا تي  ا ذوارية  وغير  ا ذوارية 
مباشر2) غير  أو  مباشر2  بصفة 
بكل) أو  أعاله  املذكور2  باأله اف 
ه ف آخر مشابه أو مرتبط،)أو قابل)
 لمساهمة في تنمية ا شركة تحت أي)

شكل من األشكال.
املحل ا تجاري دوار اوت) (: مورها)
جماعة) اووسف  لحسن  اوت  شذو 

 وصير عين تاوجطات.
سنة تبت ئ من ووم) (99 (: أم ها)

ا تأسيس.
درهم) (100.000 (: رأسما ها)
بويمة) حصة  (1000 إلى) موسمة 
100)درهم  لواح 2،)منحت جميذها)

 لسي  فري  ريوش.
غير) ومل 2  ا شركة  و ور  (: إدارته)

مح ود2  لسي  فري  ريوش.
من) تبت ئ  (: االجتماعية) ا سنة 
شهر) متم  في  وتنتهي  وناور  فاتح 

ديسمبر من كل سنة.
ووتطع من األرباح) (: توزيع األرباح)
االحتياط) أجل  من  (%5 ا صافية)
ا باقي من األرباح ا صافية) ا وا وني،)
حسب) املشاركين  على  توزع 

الحصص،)باستثناء)املبا غ املحتفظة)
املخصصة) أو  املتتا ية  بها  لسنوات 
 الحتياطات حسب قرارات ا شركاء.

اإلو اع) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 
ا تجارية) املحكمة  ا وا وني   ى 
تحت) (2022 فبراور) (9 ووم) بمكناس 

رقم)502.
 55343 رقم) ا تجاري  ا سجل 

بتاريخ)9)فبراور)2022.
279 P

مربيبا ليكسير هوم الداخلة
هوم) مربيبا  يكسير  (: ا تسمية)

ا  اخلة.
شارع) (1 رقم) (: االجتماعي) املور 

الحسن ا ثاني حي املطار ا  اخلة.
ا رأسمال):)100.000)درهم.

ا ذواري) اإلنذاش  (: ا ه ف)
وا سياحي.

ا سي  بن ا وائ  مو�سى) (: املسير)
شريك وحي  ومسير وحي .

مل 2 دائمة غير) (: ا سنة ا وادمة)
مح د2.

غير) دائمة  مل 2  (: األخير2) ا سنة 
مح د2.

 21403 (: ا تجاري) ا سجل 
تحت) ا وا وني  ا وضع  تم  ا  اخلة،)
2022/736)  ى كتابة ا ضبط) رقم)
باملحكمة االبت ائية با  اخلة،)بتاريخ)

26)أبريل)2022.
280 P

كونسيلتينك الكويرة سوت 
انفستمان

ش.م.م
ا كوير2) كونسيلتينك  (: ا تسمية)

سوت ا فستمان ش.م.م.
كونسيلتينك) (: االجتماعي) املور 
 2 رقم) ا فستمان  سوت  ا كوير2 
حي املطار شارع) ا بيضاء) ز وة ا  ار 

الحسن ا ثاني با  اخلة.
ا رأسمال):)100.000)درهم.

ا  راسات) مكتب  (: ا ه ف)
 االستراتيجية،)االستشارات واالستثمارات
املنازعات) فض  ا وساطة،) ا  و ية،)

وا تحكيم.
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ا سي  بن ا وائ  مو�سى) (: املسير)

شريك وحي  ومسير وحي .

مل 2 دائمة غير) (: ا سنة ا وادمة)

مح د2.

غير) دائمة  مل 2  (: األخير2) ا سنة 

مح د2.

 21405 (: ا تجاري) ا سجل 

ا وا وني   ى) ا وضع  تم  ا  اخلة،)

االبت ائية) باملحكمة  ا ضبط  كتابة 

  2022/737 رقم) تحت  ( با  اخلة)

بتاريخ)26)أبريل)2022.

281 P

دار املغرب الدولية الداخلة

ا  و ية) املغرب  دار  (: ا تسمية)

ا  اخلة.

حي) (1656 رقم) (: املور االجتماعي)

فاضل) سا م  محم   شارع  ا سالم 

با  اخلة.

ا رأسمال):)100.000)درهم.

املمتلكات) تسيير  (: ا ه ف)

وا سياحية) وا ذوارية  ا فن قية 

ا ت بير وا تفاوض ا  و يين،)ا تكوين)

تنظيم) املنهي وإنذاش فرص ا شغل،)

املؤتمرات ا  و ية.

ا سي  بن ا وائ  مو�سى) (: املسير)

شريك وحي  ومسير وحي .

مل 2 دائمة غير) (: ا سنة ا وادمة)

مح د2.

غير) دائمة  مل 2  (: األخير2) ا سنة 

مح د2.

 20309 (: ا تجاري) ا سجل 

ا وا وني   ى) ا وضع  تم  با  اخلة،)

االبت ائية) باملحكمة  ا ضبط  كتابة 

  2022/2168 رقم) تحت  ( با  اخلة)

بتاريخ)28)ديسمبر)2021.

282 P

ATLAS CALCITE
SARL

شركة عات مسؤو ية مح ود2
رأسما ها وبلغ 10.000 درهم

املور االجتماعي : 32، زاوية شارع 
فال و   عمير وز وة واد بهت ا طابق 

ا ثاني وا ثا ث أك ال ا رباط
تغيير املور االجتماعي

 27 بتاريخ) م اوالت  بموت�سى 
ا ذامة) الجمذية  إن  (2021 ديسمبر)

غير ا ذادوة ق  قررت):
تغيير املور االجتماعي  لشركة من)
32،)زاوية شارع فال و   عمير وز وة)
واد بهت ا طابق ا ثاني وا ثا ث أك ال)

ا رباط.
إقامة جنان) (: ا تالي) ا ذنوان  إلى 
 5 ا شوة رقم) (6 ا ذمار2 رقم) أ وال 

ا وفاق تمار2.
وضع قا ون أسا�سي ج و  مرفق)

بما سبق من ا تذ ول أعاله.
اإلو اع) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 
ا ضبط   ى) بكتابة  ا وا وني 
بتاريخ با رباط  ا تجارية   املحكمة 

9)وو يو)2022)تحت رقم)125377.
وهذا بمثابة موتطف وبيان

283 P

SERVICE DE COIN
SARL AU

رأسما ها : 30.000 درهم
مورها : 114 (محل) شارع زكورا

املسير2 1 تمار2
تأسيس شركة

مؤرخ) عرفي  عو   بموت�سى 
تم) (2022 با رباط بتاريخ فاتح وو يو)
املسؤو ية) مح ود2  شركة  تأسيس 
تتميز) وا تي  ا وحي   ا شريك  عات 

بالخصائص ا تا ية):
 SERVICE DE COIN (: ا تسمية)

SARL AU
(محل)) (114 (: االجتماعي) املور 

شارع زكورا املسير2)1)تمار2.
ا ه ف االجتماعي):)ته ف ا شركة)
سواء) الخارج،) في  كما  املغرب  في 
آخرين) أطراف  لحساب  أو  لحسابها 

إلى الخ مات وا تجار2 با تجزئة.

جميع أ واع الخ مات املكتبية.
الخ مة وا  فع عبر اإل تر ت.

تجار2 ا تجزئة في ا لوازم امل رسية)
ا هاتف) ومستلزمات  واملكتبية 

وا كمبيوتر.
املذامالت) جميع  عامة،) وبصفة 
واملا ية) وا صناعية  ا تجارية 
املرتبطة بشكل) واملنوو ة وا ذوارية،)
باألشياء) مباشر2  غير  أو  مباشر 
أن) وحتمل  ا تي  أو  أعاله،) املذكور2 

تساع  على تحويوها وتطويرها.
ا رأسمال):)30.000)درهم موسمة)
إلى)300)حصة اجتماعية،)100)درهم)
 لحصة ا واح 2،)كلها  لسي 2 حنان)

خرصة.
يسير ا شركة مل 2 غير) (: ا تسيير)

مح ود2 ا سي 2 حنان خرصة.
من) تبت ئ  (: االجتماعية) ا سنة 
كل) من  ديسمبر  (31 إلى) وناور  فاتح 
سنة ما ع ا ا سنة األولى تبت ئ من)

تاريخ ا تسجيل.
االدخار) االقتطاع  بذ   (: األرباح)
ا باقي) ووزع  وا وا وني،) االحتياطي 
على ا شريك ا وحي  وفوا ملوتضيات)

ا وا ون األسا�سي  لشركة.
وق  تم تسجيل ا شركة با سجل)
ا ضبط) كتابة  ا تجاري   ى 
بتاريخ بتمار2  ا تجارية   باملحكمة 

9)وو يو)2022)تحت رقم)8315.
من أجل االستغالل وا نشر

ا سي 2 حنان خرصة

284 P

VALTORNO
SARL AU

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات شريك وحي 

بموت�سى عو  عرفي سجل با  ار)
ا بيضاء،)بتاريخ)12)أبريل)2022،)تم)
وضع ا ووا ين األساسية  شركة عات)
مسؤو ية مح ود2 عات شريك وحي .

 VALTORNO SARL (: ا تسمية)
AU

من بين أه اف ا شركة) (: ا ه ف)
ما ولي):

منذش عواري.

ا ذمليات) جميع  عامة  وبصفة 
ا صناعية،)ا تجارية،)املا ية املنوو ة)
االرتباط) ومكنها  ا تي  املنوو ة  أو غير 
مباشر2) غير  بصفة  أو  مباشر2 
على) تساع   وا تي  ا شركة  بأه اف 

ازدهار وتنمية ا شركة.
26،)شارع مرس) (: املور االجتماعي)
ا سلطان شوة رقم)3،)ا طابق األول،)

ا  ار ا بيضاء.
من) ابت اء) سنة  (99 (: امل 2)

تأسيسها.
في) ح د  (: االجتماعي) ا رأسمال 

مبلغ)100.000)درهم.
ا تسيير  لسي ) أسن   (: ا تسيير)

عباس املكاوي.
من) تبت ئ  (: االجتماعية) ا سنة 
ديسمبر من) (31 إلى غاوة) وناور  فاتح 

كل سنة.
األرباح) من  وخصم  (: األرباح)
تكوين) أجل  من  (%5 ب) وو ر  ما 
أن) إلى  ا وا وني  لشركة  االحتياط 

وبلغ عشر ا رأسمال االجتماعي.
كتابة) ا وا وني   ى  اإلو اع  تم 
ا ضبط باملحكمة ا تجارية با سجل)
 28 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجاري 
أبريل)2022)تحت رقم)822741)وتم)
ا تجاري) با سجل  ا شركة  تسجيل 
ا بيضاء) با  ار  املحكمة    ى  فس 

تحت رقم)541781.
من أجل الخالصة وا بيان

ائتما ية)«كو ت كلير»

285 P

VITALIS TRANSPORT
شركة مساهمة

عات رأسمال 60.000.000 درهم
املور االجتماعي : ا شفشاوني
بني حزمر-مكان مسمى بوجال

تطوان
ا سجل ا تجاري رقم 14411

استوا ة - تذيين
ا ذام) الجمع  محضر  بموت�سى 
ا ذادي املنذو  بتاريخ)8)أبريل)2022):
استوا ة) على  املصادقة  تمت 
مهامه) من  بكاري  حمي   ا سي  

كمتصرف بمجلس إدار2 ا شركة.
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بردوز) لحسن  ا سي   تذيين  تم 

ا وطنية  لتذريف) الحامل  لبطاقة 
بم ونة) وا واطن  (AD37350 رقم)

عن) عوضا  كمتصرف  مكناس 

حمي ) ا سي   املستويل  املتصرف 

بكاري.

بموت�سى محضر اجتماع املجلس)

أبريل) (11 بتاريخ) املنذو   اإلداري 

:(2022

باستوا ة) علما  اإلحاطة  تمت 

مهامه) من  بكاري  حمي   ا سي  

كرئيس م ور عام  لشركة.
بردوز) ا سي  لحسن  ا تخاب  تم 

كرئيس م ور عام  لشركة.

تم اإلو اع ا وا وني   ى املحكمة)
االبت ائية)-)مصلحة ا سجل ا تجاري)

وتم) (1193 بم ونة تطوان تحت رقم)

في  فس) با تذ ول  ا تصريح  إو اع 

ا يوم تحت رقم)1429.
 إلشار2 وا بيان

شركة فيتا يس  لنول

286 P

STE LIXUS MTM
SARL AU

تأسيس شركة
ووم) محرر  عرفي  عو   بموت�سى 

ا رباط) في  مسجل  (2022 ماي) (12

2022)ق  تم تأسيس) 19)ماي) بتاريخ)

املح ود2) املسؤو ية  عات  ا شركة 

بشريك وحي .

إنشاء) (: االجتماعي) ا ه ف 

وتصميم املالبس وتسويوها)-)استيراد)

وتص ور.
رأسمال ا شركة):)100.000)درهم)

موسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم  لحصة ا واح 2.

ا سي  محم  بيلي)1000)حصة.

من) ابت اء) سنة  (99 (: امل 2)

ا تأسيس ا نهائي أي من تاريخ وضع)

ا سجل ا تجاري.
ز وة) (8 30)شوة) :)عمار2) ا ذنوان)

موالي احم   وكيلي حسان ا رباط.

املسير):)ا سي  محم  بيلي.

املحكمة) في  ا وا وني  اإلو اع  تم 
 12518 ا تجارية با رباط تحت رقم)

بتاريخ فاتح وو يو)2022.
رقم ا سجل ا تجاري)160655.

287 P

 ORANGE INVEST »VILLA
»JNANE

شركة عات مسؤو ية مح ود2
رأسما ها : 800.000 درهم

مورها االجتماعي : 8 ز وة شذيب 
ا  كالي ا رباط

بموت�سى املحضر املؤرخ في ووم)13 
 ORANGE(ماي)2022)قررت ا شركة
شركة) («INVEST »VILLA JNANE
مورها) مح ود2،) مسؤو ية  عات 
ا  كالي) شذيب  ز وة  (8 (: االجتماعي)

ا رباط.
مخبز2) «مطذم  نشاطها) تغيير 
«تأجير) إلى) ا شاي») قاعة  حلويات 

مؤسسة تجارية».
كتابة) ا وا وني   ى  اإلو اع  تم 
با رباط) ا تجارية  باملحكمة  ا ضبط 
رقم) تحت  (2022 وو يو) (7 بتاريخ)

.125276
288 P

NAMAYOUR COMPANY
SARL AU

شركة عات املسؤو ية املح ود2
بشريك وحي 

املؤرخ) ا ذرفي  ا ذو   بموت�سى 
تم وضع ا وا ون) (2022 ماي) (17 في)
املسؤو ية) عات  ا تأسي�سي  شركة 
عات) وحي   بشريك  املح ود2 

الخصائص ا تا ية):
 NAMAYOUR (: ا تسمية)

COMPANY SARL AU
ا ه ف االجتماعي):)

تاجر مواد غذائية بالجملة.
استيراد وتص ور.
أشغال متنوعة.

ا ذمليات) جميع  ا ذموم  وعلى 
من أوة طبيذة كا ت ومكن أن ترتبط)
مباشر2) غير  أو  مباشر2  بكيفية 

بغرض ا شركة.

970)تجزئة) :)رقم) املور االجتماعي)

صوريا)2)مكناس.

في) ا شركة  م 2  ح دت  (: امل 2)

ا تأسيس) ووم  من  ابت اء) سنة  (99

حا ة الحل املسبق) ا نهائي باستثناء)

ا تم و  املنصوص عليه في هذه) أو 

ا ووا ين.

ح د) (: االجتماعي) ا رأسمال 

 100.000 في) االجتماعي  ا رأسمال 

حصة من) (1000 إلى) درهم موسمة 

فئة)100)درهم  لحصة ا واح 2.

ا سي ) ا شركة  و ور  (: اإلدار2)

وحي ) شريك  باعتبار  ا ذلمي   وفل 

با شركة.

باملركز) ا وا وني  اإلو اع  تم 

بتاريخ) بمكناس  الجهوي  الستثمار 

17)ماي)2022)تحت رقم)2129.

ا سجل ا تجاري رقم)56355.

289 P

GARAGE ELYOUSSR
 شركة مح ود2 املسؤو ية 

عات ا شريك ا واح 

رأسما ها : 100.000 درهم

املور االجتماعي : أمل 5 رقم 1469 

مكرر املسير2، ح.ي.م، ا رباط

تبذا  ورارات الجمع ا ذام االستثنائي)

GARAGE ELYOUSSR)شركة)  شركة)

ا شريك) عات  املسؤو ية  مح ود2 

ا واح ،)املنذو  بتاريخ)10)ماي)2022 

تم إقرار ما ولي):

االجتماعي) املور  عنوان  تغيير 

 لشركة من أمل)5)رقم)1469)مكرر،)

املحل) إلى  ا رباط  ح.ي.م  املسير2 

أوالد) دوار  (TF38/95895 ا كائن)

عكبة،)مرس الخير،)تمار2.

ا وا ون) من  (4 ا فصل) تذ ول 

األسا�سي.

ا وا وني  لشركة) اإلو اع  تم 

بتاريخ) با رباط  ا تجارية   باملحكمة 

7)وو يو)2022)تحت رقم)125291.

290 P

شركة سماكت - كار
STE(SMAKT- CAR(SARL

شركة عات مسؤو ية مح ود2
رأسما ها : 100.000 درهم

مورها االجتماعي : تجزئة رقم 1463 
رقم 4/32 ا طابق 2، شارع محم  

الخامس، ا ونيطر2 
بموت�سى اجتماع استثنائي مؤرخ)
2022)قرر) 27)ماي) با ونيطر2 بتاريخ)

شركاء)ا شركة ما ولي):
ا تي) حصة  (500 و ول) تحويل 
كان وملكها ا سي  ابراهيم كريش إلى)

ا سي  كريم تتيش.
بواء)ا سي  ابراهيم كريش مسيرا)

 لشركة.
تغيير ا بن  ا سادس وا سابع من)

قا ون ا شركة.
ا بن  ا سادس):)أصبح كا تالي):

 50.000 كريش) ابراهيم  ا سي  
درهم)؛

ا سي  كريم تتيش)50.000)درهم.
توزيع) أصبح  (: ا سابع) ا بن  

الحصص على ا شكل ا تالي):
ا سي  ابراهيم كريش)500)حصة)؛

ا سي  كريم تتيش)500)حصة.
اإلو اع) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 
ا تجاري   ى) با سجل  ا وا وني 
االبت ائية) ا ضبط  لمحكمة  كتابة 
با ونيطر2 بتاريخ)2)وو يو)2022)تحت)

رقم)48283.
291 P

M4T AGRO
SARL AU

ا رأسمال االجتماعي : 100.000 درهم
املور االجتماعي : 59 شارع موالي 

عب  ا ذزيز، إقامة موالي عب  ا ذزيز، 
مكتب رقم 4، ا ونيطر2

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات شريك واح 

ا ذام) الجمع  عرفي  بموجب 
فبراور) (7 بتاريخ) املؤرخ  ا تأسي�سي 
عات) شركة  تأسست  (،2022
مسؤو ية مح ود2 عات شريك واح )

في الخصائص ا تا ية):
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اسم) ا شركة  تحمل  (: ا تسمية)
.M4T AGRO SARL AU

ا شركة  ها كموضوع) (: املوضوع)
ا ذمليات) الخارج  في  كما  املغرب  في 

ا تا ية):
االستشارات اإلدارية)؛
مواول إدار2 مرزعة)؛

تاجر املنتجات ا زراعية.
ا رأسمال) (: االجتماعي) ا رأسمال 
درهم) (100.000 االجتماعي مح د في)
فئة) من  حصة  (1000 على) موسمة 
على) ا واح 2  درهم  لحصة  (100

ا شكل ا تالي):
 ضال طافح)1000)حصة.

املور) ووج   (: االجتماعي) املور 
شارع) (59 با ونيطر2،) االجتماعي 
موالي عب  ا ذزيز،)إقامة موالي عب )

ا ذزيز،)مكتب رقم)4.
امل 2):)م 2 ا شركة مح د2 في)99 

سنة ابت اء)من ووم ا تأسيس.
وتسيرها) ا شركة  ت ور  (: اإلدار2)
غير) مل 2  طافح  املسؤو ة  ضال 

مح ود2.
ا وا وني) 5%) الحتياط  (: األرباح)
تبذا  ورار) وضاف  أو  ووزع  وا باقي 

ا شركاء.
ا وا وني) اإلو اع  تم  (: اإلو اع)
 باملحكمة االبت ائية با ونيطر2 بتاريخ)
 91600 رقم) تحت  (2022 وو يو) (6
ا سجل ا تجاري رقم)65573)ا ونيطر2.

بمثابة بيان وموتطف

292 P

ZR DENTAL ACA
SARL AU

ا رأسمال االجتماعي : 10.000 درهم
املور االجتماعي : شارع اإلمام علي، 
إقامة 175 مكتب رقم 2، ا ونيطر2

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات شريك واح 

ا ذام) الجمع  عو   بموجب 
ا تأسي�سي املؤرخ بتاريخ)26)ماي)2022،)
مسؤو ية) عات  شركة  تأسست 
في) واح   شريك  عات  مح ود2 

الخصائص ا تا ية):

 ZR(ا تسمية):)تحمل ا شركة اسم
.DENTAL ACA SARL AU

ا شركة  ها كموضوع) (: املوضوع)
ا ذمليات) الخارج  في  كما  املغرب  في 

ا تا ية):
طب) في  ا تكوين  تنظيم   وات 

األسنان)؛
ا ذمليات) جميع  عام،) بشكل 
ا تجارية واملا ية تتذلق بشكل مباشر)
أو غير مباشر باألشياء)املذكور2 أعاله)

أو من املحتمل أن تتطور.
ا رأسمال) (: االجتماعي) ا رأسمال 
درهم) (10.000 في) مح د  االجتماعي 
موسمة على)100)حصة من فئة)100 
ا شكل) ا واح 2 على  درهم  لحصة 

ا تالي):
زرقوني عادل)100)حصة.

املور) ووج   (: االجتماعي) املور 
اإلمام  شارع  با ونيطر2،  االجتماعي 

علي، إقامة 175 مكتب رقم 2.
امل 2):)م 2 ا شركة مح د2 في)99 

سنة ابت اء)من ووم ا تأسيس.
ويسيرها) ا شركة  ت ور  (: اإلدار2)
غير) مل 2  عادل  زرقوني  املسؤول 

مح ود2.
ا وا وني) 5%) الحتياط  (: األرباح)
تبذا  ورار) وضاف  أو  ووزع  وا باقي 

ا شركاء.
ا وا وني) اإلو اع  تم  (: اإلو اع)
 باملحكمة االبت ائية با ونيطر2 بتاريخ)
 91599 رقم) تحت  (2022 وو يو) (6
ا سجل ا تجاري رقم)65571)ا ونيطر2.
293 P

 STE  BELK ANIMAL
SOLUTIONS

شركة عات مسؤو ية مح ود2 
بشريك واح 

الخاص) عرفي  عو   بموت�سى 
املنذو ) ا ذادي  ا غير  ا ذام  بالجمع 
ا شريك) قرر  (2022 ماي) (16 بتاريخ)

ما ولي):
ا زياد2 في رأسمال ا شركة وا تي)
درهم  يصبح) (690.000 ب) تو ر 

رأسمال ا شركة)700.000)درهم.

دفوعات ا شركاء)توسم كا تالي):

 690.000 إحسان) بلكبير  ا سي  

درهم.

املجموع)690.000)درهم.

رأسمال) ا زياد2 وصبح  بذ  هذه 

ا شركة كا تالي):

 7000 إحسان) بلكبير  ا سي  

حصة أي ما يذادل)700.000)درهم.

املجموع)700.000)درهم.

ا سجل ا تجاري رقم):)49485.

وق  تـم اإلوـ اع ا وا و ـي  لشركة)

باملحكمـة االبت ائية با ونيطر2 بتاريـخ)

30)ماي)2022)تحـت رقم)91524.

294 P

 AUTO & WOOD
شركة عات مسؤو ية مح ود2 

بشريك واح 

تأسيس شركة 
محرر) عرفي  عو   بموت�سى 

تم) (2022 ماي) (25 با ونيطر2 بتاريخ)

إنشاء)شركة عات مسؤو ية مح ود2)

بشريك واح  عات الخاصيات ا تا ية):

.AUTO(&(WOOD(:(االسم

عات) شركة  (: ا وا وني) ا شكل 

مسؤو ية مح ود2 بشريك وحي .

املوضوع االجتماعي):

تفاوض)؛

االستيراد) في  وسيط  أو  تاجر 

وا تص ور)؛

منفصلة) وأجزاء) تاجر  وازم 

 لسيارات.

امل 2):)99)سنة.

املور):)48)شارع أبو بكر ا ص وق،)

إقامة إومان،)مكتب)2،)ا ونيطر2.

ا رأسمال):)100.000)درهم موسمة)

درهم) (100 1000)حصة من فئة) إلى)

 لحصة ا واح 2.)

 1000 امله ي فياض) (: الحصص)

حصة.

كمسير) فياض  امله ي  (: ا تسيير)

 لشركة مل 2 غير مح ود2.

ا سجل ا تجاري رقم):)65525.

من فاتح وناور إلى) (: ا سنة املا ية)

31)ديسمبر من كل سنة.

ا وا وني  لشركة) اإلو اع  تم 

فاتح) ا ونيطر2  االبت ائية  باملحكمة 

وو يو)2022)تحت رقم))65525.

295 P

SMCOPRO

ش.ع.م.م

حل ا شركة
مؤرخ) عرفي  عو   بموت�سى 

تم) (2022 ماي) (9 ووم) با ونيطر2 

تح و  ما ولي تبذا  لمحضر.

ا حالل مسبق  لشركة.

شفيق) ا سي   (: املصفي) تسمية 

ووسف.

(: ا تصفية) فيه  تمت  ا ذي  املور 

شارع) إقامة موالي عب  ا ذزيز،) (59

موالي عب  ا ذزيز،)رقم)4،)ا ونيطر2.

كتابة) ا وا وني   ى  اإلو اع  تم 

االبت ائية) باملحكمة  ا ضبط 

با ونيطر2 بتاريخ)6)وو يو)2022)تحت)

رقم)91611.
 لضبط وا نشر

296 P

EL KAADA TRANS

ش.ع.م.م عات شريك واح 

توسيع ا غرض االجتماعي  لشركة
مؤرخ) عرفي  عو   بموت�سى 

تم) (2022 ماي) (20 ووم) با ونيطر2 

تح و  ما ولي تبذا  لمحضر.

:) ول) ا تالي) ا نشاط  إضافة 

ا بضائع.

كتابة) ا وا وني   ى  اإلو اع  تم 

االبت ائية) باملحكمة  ا ضبط 

با ونيطر2 بتاريخ)8)وو يو)2022)تحت)

رقم)91639.
 لضبط وا نشر

297 P
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 TRANSPORT VOYAGEURS

HILLAL
شركة عات مسؤو ية مح ود2

رأسما ها : 10.000 درهم

RC : 1979

ملخص محضر الجمع ا ذام 
االستثنائي  لشركة

ا ذام) الجمع  إطار  في 

 TRANSPORT االستثنائي  شركة)

شركة عات) (VOYAGEURS HILLAL

بتاريخ) املنذو   مح ود2  مسؤو ية 

 2 برقم) ا كائنة  (2022 مارس) (17

ا وح 2،) حي  (15 مجموعة) (A بلوك)

سي ي وحيى ا غرب،)ت اول مساهموا)

ا شركة باإلجماع على ما ولي)):

حل نهائي  لشركة.

تم اإلو اع ا وا وني  لشركة   ى)

ا تجارية) باملحكمة  ا ضبط  كتابة 

تحت) (2022 وو يو) (9 في) با ونيطر2 

رقم)118/22.

298 P

PRODASSURB2SW
مورها االجتماعي : متجر رقم 71، 

 بين ا طابوين، واسمين مول، 

110 زاوية موالي عب  ا رحمان 

وعمر املختار وادريس األكبر، 

ا ونيطر2

إنشاء فرع تابع  لشركة
ا ذام) الجمع  محضر  بموت�سى 

ا غير ا ذادي،)تورر ما ولي):)

 SASU تابع  شركة) فرع  إنشاء)

مبسطة،) مساهمة  شركة  (B2SW

 99Avenue Achille مورها بفرنسا،)

 Peretti 92200, Neuilly sur Seine

 908957863 رقم) ا تجاري  سجلها 

 وع ك با ذنوان ا تالي):)متجر رقم)71،)

مول»،) «واسمين  ا طابوين)  بين 

110)زاوية موالي عب  ا رحمان وعمر)

ا ونيطر2) األكبر،) وادريس  املختار 

.PRODASSURB2SW(تحت تسمية

تذيين ا سي  صالح ا  ون المري،)

الحامل  بطاقة) مغربية،) الجنسية 

 PU804829 ا وطنية رقم) ا تذريف 

كمسير  هذا ا فرع.

با سجل) ا فرع  هذا  تويي   تم 

ا تجاري باملحكمة االبت ائية با ونيطر2)

تحت رقم)65463)بتاريخ)30)ماي)2022.

299 P

MIZA VERT
 شركة عات املسؤو ية املح ود2

رأسما ها : 500.000 درهم

املور االجتماعي : دوار اوالد عزوز، 

املناصر2، ا ونيطر2

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عو   بموت�سى 

با ونيطر2،)تم وضع ا وا ون األسا�سي)

 شركة عات املسؤو ية املح ود2 عات)

املواصفات ا تا ية):

.MIZA VERT SARL(:(ا تسمية

عات) شركة  (: ا وا وني) ا شكل 

املسؤو ية املح ود2.

املور االجتماعي):)دوار أوالد عزوز،)

املناصر2،)ا ونيطر2.

موضوع ا شركة):

زرع األشجار وا شجيرات)؛

بيع املواد ا فالحية.

رأسمال) ح د  (: ا شركة) رأسمال 

درهم) (500.000 مبلغ) في  ا شركة 

اجتماعية) حصة  (5000 إلى) موسم 

محرر2) درهم  لواح 2،) (100 بويمة)

بكاملها مكتتبة وموزعة على ا شركاء):

ا سي  آوت لحزيم رضوان)؛

ا سي  آوت لحزيم عماد)؛

ا سي  آوت لحزيم أ اس.

امل 2):)99)سنة.

ا شريك) إلى  أسن   (: ا تسيير)

ا وحي  ا سي  آوت لحزيم رضوان.

ا تجاري) با سجل  ا تويي   تم 

باملحكمة االبت ائية با ونيطر2 تحت)

رقم)65553)بتاريخ)2)وو يو)2022.

300 P

MANSOLYA
SARL AU

ا شركة عات املسؤو ية املح ود2 
عات شريك واح 

رأسما ها : 10.000 درهم
تغيير ا شكل ا وا وني  لشركة

بتاريخ) املحضر  وفوا  شروط 
شركة) شركاء) قرر  (2022 وناور) (31

ما صو يا ش.م ما ولي):
بيع األسهم):

قامت ا سي 2 سلمى ا يازي ي ببيع)
25)سهما  لسي  حكيم املنصوري)؛

ا يازي ي) زينب  ا سي 2  وقامت 
حكيم) سهما  لسي   (25 ببيع)

املنصوري.
حاملة) ا يازي ي،) زينب  ا سي 2 
A757776)استوا ة من منصبها) رقم)

كشريك مسير.
تحويل ا شكل ا وا وني إلى شركة)
عات مسؤو ية مح ود2 عات شريك)

وحي .
ا تح وث ا نسبي  لووا ين.

صالحيات ا شكليات.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ا تجارية با رباط بتاريخ)4)ماي)2022 

تحت رقم)107813.
301 P

AGENCE DE GARDIENNAGE
تذ والت قا و ية

 AGENCE DE (: ا تسمية)
.GARDIENNAGE

عات) شركة  (: ا وا وني) ا شكل 
ا شريك) وعات  املح ود2  املسؤو ية 

ا واح .
الخير،) تجزئة  (: ا رئي�سي) املور 
شارع ا سمار2،)رقم)5)ا شوة رقم)1،)

ا ذيون.
الجمع) مل اوالت  طبوا  (: املوضوع)
ا غير عادي بتاريخ)2)وو يو)2022)قرر)

املشاركون ما ولي):
من) ا شركة  رأسمال  في  ا زياد2 
100.000)درهم إلى)2.000.000)درهم.
اإلو اع ا وا وني):)تم بكتابة ا ضبط)
بتاريخ) با ذيون  االبت ائية   باملحكمة 
8)وو يو)2022)تحت رقم)1660/2022.
302 P

MARI FAM
تأسيس شركة 

9)وو يو) تبذا  لذو  ا ذرفي بتاريخ)
تم وضع قوا ين ا شركة عات) (2022

املميزات ا تا ية):
.MARI FAM(:(ا تسمية

عات) شركة  (: ا وا وني) ا شكل 
املسؤو ية املح ود2.

وتذلق نشاط ا شركة) (: املوضوع)
سواء)باملغرب أو خارجه):

األرا�سي) مذ ات  حفر،) أعمال 
ا زراعية،)أعمال مختلفة،)أعمال ا بناء،)
تجاري،) نشاط  أي  استيراد وتص ور،)

صناعي،)زراعي،)بحري والخ مات.
املور ا رئي�سي):)ا حي اإلداري،)ز وة)

ا سمراء،)رقم)18،)ا ذيون.
ا رأسمال):)ح د في مبلغ)100.000 
حصة من) (1000 إلى) درهم موسمة 

فئة)100) لواح 2 موزعة كا تالي):
ا سي 2 حسنية اوت بن رحمون)

500)حصة)؛
 500 ا  ووس) بن  محم   ا سي  

حصة.
تسير من طرف ا سي 2) (: اإلدار2)

حسنية اوت بن رحمون.
بكتابة) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 
ا ضبط باملحكمة االبت ائية با ذيون)
رقم) تحت  (2022 وو يو) (9 بتاريخ)
رقم) تجاري  سجل  (1680/2022

.42035
303 P

MALADDA
SARL

تأسيس شركة
 MALADDA (: ا شركة) اسم 

.SARL
شاي،) قاعة  (: االجتماعي) ا ه ف 

أ بان،)مشغل مطذم.
املور االجتماعي):)املحل)63)تجزئة)

ا سمار2،)769،)تمار2.
رأسمال ا شركة):)100.000)درهم)

موسمة ل):
درهم) (100 فئة) من  حصة  (500
ا سي 2) ا واح 2  فائ 2   لحصة 

 جالء)بنمسذود)؛
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درهم) (100 فئة) من  حصة  (500
ا سي ) ا واح 2  فائ 2   لحصة 

سفيان بنا طيبي.
ا تسيير):)ا سي 2  جالء)بنمسذود)

وا سي  سفيان بنا طيبي.
ا تجاري) با سجل  ا تويي   رقم 
  ى كتابة ا ضبط املحكمة االبت ائية)

بتمار2)136487.
304 P

 RED ALERT PRODUCTIONS
SARL AU

تأسيس شركة
 RED ALERT (: ا شركة) اسم 

.PRODUCTIONS SARL AU
تنظيم) (: االجتماعي) ا ه ف 

األح اث وتو وم الخ مات.
 2 تجزئة أك ال) (: املور االجتماعي)
(،3 6)ا طابق) 1،)ا شوة) ا تجزئة رقم)

سي ي مومن،)ا  ار ا بيضاء.
درهم) (50.000 (: رأسمال ا شركة)
 100 500)حصة من فئة) موسمة ل)
درهم  لحصة ا واح 2  فائ 2 ا سي )

عادل تاويل.
ا تسيير):)ا سي  عادل تاويل.

ا تجاري) با سجل  ا تويي   رقم 
  ى كتابة ا ضبط املحكمة ا تجارية)

با  ار ا بيضاء)545909.
305 P

ATLAN SPACE
SA

شركة مجهو ة
رأسما ها : 9.499.278 درهم

مورها االجتماعي : ا وطب املالي، 
تجزئة 57، ا طابق الخامس، شارع 
مان ستروت، ا فا، ا حي الحسني، 

ا  ار ا بيضاء
رقم ا سجل ا تجاري : 501131 

ا  ار ا بيضاء
عرفي  لجمذية) محضر  على  بناء)
ا ذمومية االستثنائية املؤرخة في)26 
 ATLAN SPACE 2022) شركة) ماي)
 9.499.278 رأسمال) عات  ش.م  (SA

درهم قرر املساهمون ما ولي):

املصادقة على رفع رأس املال) (- (1
ا شركة بمبلغ)264.712)درهم  يرتفع)
من)4.502.540)درهم إلى)4.767.252 
درهم بإص ار)326)سهم  صالح شركة)
MAROC NUMERIC FUND II)(رقم)
(: امل ون) (413075 ا تجاري) ا سجل 

ا  ار ا بيضاء).
2)-))املصادقة على رفع رأس املال)
درهم) (4.732.026 بمبلغ) ا شركة 
إلى) درهم  (4.767.252 من)  يرتفع 
درهم عن طريق عالو2) (9.499.278
اإلص ار،)وتم اقتطاع مثل هذا املبلغ)
من) االسمية  كل  ا ويمة  زياد2  من 
أسهم رأس املالي ا با غ ع دها)5871 
وا تي وتم زيادتها عن طريق رفع ا سهم)

من)812)درهم إلى)1618)درهم.
ا نظام) من  (6 املاد2) تحيين  (- (3

األسا�سي.
املحكمة) في  ا وا وني  اإلو اع  تم 
بتاريخ) ا بيضاء) با  ار   ا تجارية 

9)وو يو)2022)تحت رقم)19999.
الستخراج وعكر

املسير

306 P

SONAF LOGISTIQUE
SARL AU

شركة عات مسؤو ية مح ود2 شريك 
واح 

رأسما ها : 500.000 درهم
مورها االجتماعي : زاوية رقم 71، 

شارع املواومة، ز وة ا كويت، إقامة 
في ال، بلوك E، ا شوة رقم 2، 

املحيط، ا رباط
رقم ا سجل ا تجاري : 149593

امل ونة : ا رباط
عرفي  لجمذية) محضر  على  بناء)
في) املؤرخ  االستثنائية  ا ذمومية 
 SONAF ( 2022) شركة) ماي) (27
ش.م.م) (LOGISTIQUE SARL AU
درهم،) (500.000 ش.و عات رأسمال)

قرر ا شريك ا وحي  ما ولي):
املصادقة على  ول املور االجتماعي)
(: إلى) امل ونة  في  فس    لشركة 
ز وة) شارع املواومة،) (،71 زاوية رقم)
ا كويت،)إقامة في ال بلوك)E)ا شوة)

 6 من) ب ال  ا رباط  املحيط  (،2 رقم)
ا رابع،) ا طابق  عوا،) ضاوة  شارع 

شوة)16،)أك ال،)ا رباط.
املحكمة) في  ا وا وني  اإلو اع  تم 
 ا تجارية با رباط بتاريخ)9)وو يو)2022 

تحت رقم)5139.
الستخراج وعكر

املسير

306P مكرر

STE SELTECOM
SARL AU

حل ا شركة
ا ذام) الجمع  محضر  بموت�سى 
ا شركة) بمور  املنذو   االستثنائي 
بتاريخ)2)وو يو)2022)تم تورير اآلتي):

األوان  شركة) قبل  الحل  (: أوال)
وتصفيتها) سيلتيكوم ش.ع.م.م ش.و.)
ا تأسيس) عو   طبوا  بنود  ودوا 
في) ا وارد2  ا تصفية  ألحكام  ووفوا 

ا ووا ين عات ا صلة.
ص وق) ا  ون  ا سي   ور  تذيين 
كافة) منحه  مع  كمصفي  لشركة 
ا الزمة) وا سلطات  ا صالحيات 

 لويام با غرض املطلوب.
رقم) ا وا وني  اإلو اع  تم  (: ثا يا)
املحكمة) ا ضبط  بكتابة  (125175
وو يو) (2 بتاريخ) با رباط  ا تجارية 
ا تجاري) ا سجل  في  ا وي   (2022

.136429
307 P

 STE WORKSHOP
CONSTRUCTION

SARL AU
رأسما ها : 100.000 درهم

ا ذنوان : رقم 34، حي األطلس 
اح اف أزرو

تأسيس شركة عات املسؤو ية 
املح ود2

ا شركاء):
مغربي ا ساكن) املصطفى حيمي،)
اح اف) االطلس  حي  (34 رقم) بأزرو 
رقم) ا وطنية  الحامل  لبطاقة 

.DA20595

ا شكل ا وا وني):)شركة املسؤو ية)
املح ود2 عات شريك وحي .

 STE شركة) (: ا شركة) اسم  (
   WORKSHOP CONSTRUCTION

.SARL AU
حي) (،34 رقم) (: ا شركة) مور 

األطلس اح اف أزرو.
موضوع ا شركة في املغرب كما هو)

في ا  ول األخرى):
اإلنذاش ا ذواري.

أعمال مختلفة أو أعمال ا بناء.
ا تجار2.

ا ذمليات) كل  عامة  وبصفة 
ا ذوارية ا تي  ها) (، املا ية) ا تجارية،)
مع) مباشر2  غير  أو  مباشر2  عالقة 
في) أعاله  املصنفة  املواضيع  إح ى 
ا شركة) نشاط  وتو م  تسهيل  إطار 
وأخذت مشتركات في جميع املواوالت)

عات ا نشاط املماثل.
رأسمال) ح د  (: ا شركة) رأسمال 
درهم موسمة) (100.000 ا شركة في)
إلى)1.000)حصة اجتماعية من قيمة)
100)درهم  لحصة ا واح 2 موسمة)

كما ولي):
املصطفى حيمي):)1000)حصة.

املجموع):)1.000)حصة.
املصطفى حيمي مسيرا) (: ا تسيير)

 لشركة مل 2 غير مح ود2.
اإلو اع) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 
ا وا وني في املحكمة االبت ائية بأزرو)
ماي) (24 بتاريخ) (179 اإلو اع) رقم 

2022)ا سجل ا تجاري)1771.
308 P

COMPTOIR CAP
SARL AU

شركة عات املسؤو ية املح ود2 
(شريك وحي )

رأسما ها 1.250.000 درهم
املور االجتماعي : رقم 14 ا نخيل 6 

اح اف ازرو
تغيير موضوع ا شركة

طبوا  لجمع ا ذام ا ذادي املنذو )
تغيير) تورر  (2022 ماي) (12 بتاريخ)

موضوع ا شركة):
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ا نشاط) نهائية  بصفة  حذف 
أعمال ا زراعة.

االستيراد) أعمال  تضاف 
وا تص ور واإلنذاش ا ذواري.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (5 بتاريخ) بمكناس  ا تجارية 
ا سجل) (2089 رقم) تحت  (2022

ا تجاري)28337.
309 P

 STE GRILLADERIE ET
BOUCHERIE AYOUR

SARL AU
رأسما ها : 100.000 درهم

ا ذنوان : رقم 247، االرز 2، اح اف 
أزرو

تأسيس شركة عات املسؤو ية 
املح ود2

ا شركاء):
ا ساكن) مغربي  ع  ان،) ا برومي 
 2 االرز) (10 ز وة) (255 رقم) بأزرو 
ا وطنية) الحامل  لبطاقة  اح اف 

.DA63579(رقم
ا شكل ا وا وني):)شركة املسؤو ية)

املح ود2 عات شريك وحي .
 STE شركة) (: ا شركة) اسم  (
 GRILLADERIE ET BOUCHERIE

.AYOUR SARL AU
 2 االرز) (،247 رقم) (: مور ا شركة)

اح اف أزرو.
موضوع ا شركة في املغرب كما هو)

في ا  ول األخرى):
جزار.

مطذم تولي ي ومشوا2.
ا ذمليات) كل  عامة  وبصفة 
ا تي  ها) ا ذوارية  املا ية،) ا تجارية،)
مع) مباشر2  غير  أو  مباشر2  عالقة 
في) أعاله  املصنفة  املواضيع  إح ى 
ا شركة) نشاط  وتو م  تسهيل  إطار 
وأخذت مشتركات في جميع املواوالت)

عات ا نشاط املماثل.
رأسمال) ح د  (: ا شركة) رأسمال 
درهم موسمة) (100.000 ا شركة في)
إلى)1.000)حصة اجتماعية من قيمة)
100)درهم  لحصة ا واح 2 موسمة)

كما ولي):

ا برومي ع  ان):)1000)حصة.
املجموع):)1.000)حصة.

ا برومي ع  ان مسيرا) (: ا تسيير)
 لشركة مل 2 غير مح ود2.

اإلو اع) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 
ا وا وني في املحكمة االبت ائية بأزرو)
مارس) فاتح  بتاريخ  (83 اإلو اع) رقم 

2022)ا سجل ا تجاري)1729.
310 P

STE TELETRACK
شركة عات مسؤو ية مح ود2 شريك 

وحي 
في) املسجل  عرفي  عو   بموت�سى 
 18037 رقم) تحت  (2022 أبريل) (29
األسا�سي) ا وا ون  وضع  تم  با رباط 

 شركة تحمل الخصائص ا تا ية):
.STE TELETRACK(:(ا تسمية

عات) شركة  (: ا وا و ية) ا صفة 
مسؤو ية مح ود2 شريك وحي .

أشغال ا بناء) (: ا ه ف االجتماعي)
وشبكة) املتخصصة  ا بناء) أعمال 
(- مختلفة) أعمال  (- االتصاالت)

ا تفاوضية.
رأس املال ا شركة):)10.000)درهم)
 100 في فئة) حصة  (100 إلى) موسم 
ا واح 2 موزعة على) درهم  لحصة 

ا شكل ا تالي):
ا سي  رشي  بختري):)100)حصة.

من) ابت اء) سنة  (99 (: امل 2)
ا تأسيس ا نهائي.

من فاتح وناور إلى) (: ا سنة املا ية)
31)ديسمبر من كل سنة ماع ا ا سنة)

األولى تبت ئ من تاريخ ا تسجيل.
املور االجتماعي):)عمار2)308)شوة)
ز وة موالي احم   وكيلي حسان) (8

ا رباط.
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري)
160297)باملحكمة ا تجارية با رباط.
311 P

STE JEDAA NEGOCE
في) مسجل  عرفي  عو   بموت�سى 
تم) ق   با رباط،) (2022 فبراور) (15
وضع ا وا ون األسا�سي  شركة تحمل)

الخصائص ا تا ية):

STE JEDAA NEGOCE(:(ا تسمية
عات) شركة  (: ا وا و ية) ا صفة 
مسؤو ية مح ود2 عات شريك واح .
ا تغ وة) (- (1 (: ا ه ف االجتماعي)
 3 2)-)تجار2 ا ذواقير ا ذامة.) ا ذامة.)

-)توزيع و ول ا بضائع.
درهم) (100.000 (: املال) رأس 
فئة) من  حصة  (1000 إلى) موسمة 
100)درهم  لحصة ا واح 2 موسمة)

كما ولي):
 1000 املراحي) محم   ا سي  

حصة.
من تاريخ) سنة ابت اء) (99 (: امل 2)

ا تأسيس.
من فاتح وناور إلى) (: ا سنة املا ية)
31)ديسمبر من كل سنة ماع ا ا سنة)

األولى تبت ئ من تاريخ ا تسجيل.
شوة) (58 عمار2) (: املور االجتماعي)

3)ز وة واد سبو أك ال ا رباط.
ا تسيير):)ا سي  محم  املراحي.

بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ا تجارية) املحكمة  ا ضبط   ى 
تحت) (2022 ماي) (9 بتاريخ) با رباط 

رقم)160053.
312 P

STE K.T ENGIN TRAV 
SARL AU
تأسيس

بموت�سى عو  عرفي مؤرخ با  ار)
تم) (،2022 ماي) (25 بتاريخ) ا بيضاء)

تأسيس شركة باملواصفات ا تا ية):
 STE K.T ENGIN ( (: ا تسمية)

.TRAV SARL AU
املور االجتماعي : 30 شارع رحال 
 5 ا شوة  ا ثاني  ا طابق  املسكيني 

ا  ار ا بيضاء.
:) ول ا بضائع) ا ه ف االجتماعي)
يساوي) أو  من  أكبر  املذتم   با وزن 
15)طن وا ويام بجميع أعمال ا بناء)

املختلفة.
عات) شركة  (: ا وا وني) ا شكل 
با شريك) املح ود2  املسؤو ية 

ا وحي .
ا رأسمال):)100.000)درهم).

(: ا سي 2 كوثر تادولي) (: الحصص)
1000)حصة.

تم تذيين ا سي 2 كوثر) (: ا تسيير)
تادولي الحاملة  لبطاقة ا وطنية رقم)
غير) مل 2  مسير2  لشركة  (BW8638

مح د2.
من) تبت ئ  (: االجتماعية) ا سنة 

فاتح وناور إلى)31)ديسمبر.
امل 2):)تم تح و ها في)99)سنة.

اإلو اع) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 
با  ار) ا تجارية  باملحكمة  ا وا وني 
تحت) (2022 وو يو) (6 بتاريخ) ا بيضاء)
826458)وا سجل ا تجاري رقم) رقم)

.545553
313 P

STE AFRO FRITES
SARL
تأسيس

بموت�سى عو  عرفي مؤرخ با  ار)
تم) (،2022 ماي) (25 بتاريخ) ا بيضاء)

تأسيس شركة باملواصفات ا تا ية):
 STE AFRO FRITES ( (: ا تسمية)

.SARL
املور االجتماعي : 30 شارع رحال 
 5 ا شوة  ا ثاني  ا طابق  املسكيني 

ا  ار ا بيضاء.
وبيع) إ تاج  (: االجتماعي) ا ه ف 
وبيع) واملجم 2  ا طازجة  ا بطاطس 

وتوزيع املواد ا غذائية.
عات) شركة  (: ا وا وني) ا شكل 

املسؤو ية املح ود2.
ا رأسمال):)100.000)درهم).

ا هادي) عب   ا سي   (: الحصص)
بوغ ور2):)500)حصة.

ا سي  عب  ا فتاح ا ذبوبي):)500 
حصة.

ا سي ) تذيين  تم  (: ا تسيير)
الحامل) بوغ ور2  عب  ا هادي 
 BA111774 رقم) ا وطنية   لبطاقة 
وا سي  عب  ا فتاح ا ذبوبي الحامل)
 BK337193 رقم) ا وطنية   لبطاقة 

مسيران  لشركة مل 2 غير مح د2.
من) تبت ئ  (: االجتماعية) ا سنة 

فاتح وناور إلى)31)ديسمبر.
امل 2):)تم تح و ها في)99)سنة.
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اإلو اع) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 

با  ار) ا تجارية  باملحكمة  ا وا وني 

تحت) (2022 وو يو) (6 بتاريخ) ا بيضاء)

826457)وا سجل ا تجاري رقم) رقم)

.545549

314 P

STE FARLAB PRO
SARL

تأسيس
بموت�سى عو  عرفي مؤرخ با  ار)

تم) (،2022 ماي) (24 بتاريخ) ا بيضاء)

تأسيس شركة باملواصفات ا تا ية):

.STE FARLAB PRO((:(ا تسمية

املور االجتماعي : 30 شارع رحال 

 5 ا شوة  ا ثاني  ا طابق  املسكيني 

ا  ار ا بيضاء.

اإلنذاش) (: االجتماعي) ا ه ف 

مذامالت) بجميع  وا ويام  ا ذواري 

ا بناء)املختلفة.

عات) شركة  (: ا وا وني) ا شكل 

املسؤو ية املح ود2.

ا رأسمال):)100.000)درهم).

الحصص):)ا سي  محسن  بصيلي)

:)500)حصة.

 500 (: فاريس) ووسف  ا سي  

حصة.

ا تسيير):)تم تذيين ا سي  محسن)

ا وطنية) الحامل  لبطاقة   بصيلي 

ووسف) وا سي   (BE757415 رقم)

فاريس الحامل  لبطاقة ا وطنية رقم)

M419423)مسيران  لشركة مل 2 غير)

مح د2.

من) تبت ئ  (: االجتماعية) ا سنة 

فاتح وناور إلى)31)ديسمبر.

امل 2):)تم تح و ها في)99)سنة.

اإلو اع) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 

با  ار) ا تجارية  باملحكمة  ا وا وني 

تحت) (2022 وو يو) (6 بتاريخ) ا بيضاء)

826459)وا سجل ا تجاري رقم) رقم)

.545551

315 P

 INTERNATIONAL TRAVEL
CONSULTANTS

SARL
RC N°69545

إغالق فرع ا شركة
ا شريك) محضر  بموت�سى 
 INTERNATIONAL ا وحي   شركة)
 TRAVEL CONSULTANTS
ز وة) (36 (: ا كائنة ب) («»TRAVELEX
ا رباط) حسان  (4 إدريس األكبر رقم)
قرر) (2022 وناور) (27 في) واملؤرخ 

ا شريك ا وحي  ما ولي):
 1 في) ا كائن  ا شركة  فرع  إغالق 
2)زاوية شارع سوس وشارع محم ) و)

ا سادس ا رباط.
اإلو اع) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 
ا وا وني باملحكمة ا تجارية با رباط)
في)9)وو يو)2022)تحت رقم)125396.
316 P

STE BOUZPRO
SARL AU

دوار اوالد حمو قياد2 اوالد ا طيب 
سايس فاس

تأسيس شركة مح ود2 املسؤو ية 
عات ا شريك ا وحي 

 8 بتاريخ) عرفي  عو   بموجب 
شركة) تأسيس  تم  (2022 وو يو)
وا شريك) املح ود2  املسؤو ية  عات 

ا وحي   ها املميزات ا تا ية):
 STE BOUZPRO» (: ا تسمية)

.»SARL AU
ا تغ وة) (: االجتماعي) ا غرض 

ا ذامة واملواوضة.
دوار اوالد حمو) (: املور االجتماعي)

قياد2 اوالد ا طيب سايس فاس.
ا رأسمال):)رأسمال ا شركة مح د)
 1000 درهم موسم إلى) (100.000 في)
درهم  لحصة) (100 فئة) من  حصة 
ا شركة) بصن وق  مودعة  ا واح 2 

جميذها مؤدا2 وموزعة كا تالي):
ا سي  عب  اال ه ص ووي):)1000 

حصة.
امل خرات) 5%) تكوين  (: ا ربح)

ا وا و ية).

تسير ا شركة مل 2 غير) (: ا تسيير)

مح ود2 من طرف ا سي  عب  اال ه)
3)شوة) 60)ز وة) ص ووي ا ساكن ب)

1)تجزئة ا ذنبر2 زواغة فاس)30000.

م 2 ا شركة):)99)سنة تبت ئ من)

تاريخ تسجيلها في ا سجل ا تجاري،)

فاتح) من  تبت ئ  االجتماعية  ا سنة 

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  وناور 

سنة ما ع ا ا سنة األولى  لتأسيس)

تبت ئ من تاريخ ا تسجيل في ا سجل)

ا تجاري إلى)31)ديسمبر.

بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ا تجارية) املحكمة  ا ضبط   ى 

تحت) (2022 وو يو) (9 بتاريخ) بفاس 
رقم) ا تجاري  ا سجل  (72863 رقم)

.2497

317 P

STE IYAD HOTEL
SARL

تذ ول
وفق محضر الجمع ا ذام املنذو )

عات) 2022) شركة  مارس) (3 بتاريخ)

(: ب) ا كائن  املح ود2  املسؤو ية 

 20 شوة) (481 ابن حجر) شارع  (20

ا طابق ا رابع ا رباط أك ال رأسما ها)

100.000)درهم.

قرر ا شركاء)ما ولي):

تغيير اسم ا شركة) (: ا ورار األول)

 IYAD MEAT إلى) (IYAD HOTEL من)

.TRADING

ا نشاط) تغيير  (: ا ثاني) ا ورار 

ا رئي�سي  شركة إلى):

ا تجار2) إلى  ا فنادق  إدار2  من 

املتنوعة وا تسويق.

ا نظام) تح وث  (: ا ثا ث) ا ورار 

األسا�سي.

الجمذية ا ذامة غير ا ذادوة بناء)

 -  2 على ا ورار ا سابق يذ ل ا وسم)

3)من ا ووا ين.

لحامل) ا صالحيات  جميع  تمنح 

طبق) نسخة  أو  األصلية  ا نسخة 

االجتماع) هذا  محضر  من  األصل 

كإجراء)شكلي ونص عليه ا وا ون.

املحكمة) في  ا وا وني  اإلو اع  تم 
ا تجارية با رباط تحت رقم)124759 
ا سجل) (2022 ماي) (18 بتاريخ)

ا تجاري رقم)157961.
318 P

MCI CARE MAROC
شركة مساهمة

رأسما ها 5.000.000 درهم
املور االجتماعي : ا  ار ا بيضاء، 

216 شارع ا زرقطوني
ا سجل ا تجاري رقم 265521 ا  ار 

ا بيضاء
اإلدار2) مجلس  محضر  بموت�سى 
2022،)تورر ما) 14)مارس) املنذو  في)

ولي):
من) لحلو  إ هام  ا سي   استوا ة 

مهامها كم ور عام.
بوعجاج) مينة  ا سي 2  تذيين 

كم ور عام  لشركة.
بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ا تجارية) املحكمة  ا ضبط   ى 
 2022 3)وو يو) با  ار ا بيضاء)بتاريخ)

تحت رقم)826201.
قص  ا نشر واإلعالن

319 P

 SOCIETE WAKECUP
COFFEE

SARL
 QUARTIER AIN : املور االجتماعي

 EBAA ANGLE ALLEE DES PARCS
 ALLEE(DES(FIGUIERS 20500

CASABLANCA
ا رأسمال : 100.000 درهم

ا تذريف ا ضريبي : 50114150
ا سجل ا تجاري : 495093

تصفية شركة وتذيين مصفي  ها
عام) جمع  محضر  بموت�سى 
مارس) (30 بتاريخ) مؤرخ  استثنائي 

2022)تورر ما ولي):
واملساهمان) ا شريكان  قرر 
ا حالل) ا شركة  في  ا وحي ان 
وتصفية ا شركة تبذا  لتوقف ا كلي)

 لنشاط ا تجاري.
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(: ا كائن) ا شركة  مور  تذيين  تم 

 QUARTIER AIN EBAA ANGLE

 ALLEE DES PARCS ALLEE DES

 FIGUIERS 20500 CASABLANCA

كمور  لتصفية.

ممر  ا زاوية  ا سبع  عين  حي 

الح ائق وفيكيي.

320 P

AL MADA VENTURE CAP
شركة األسهم املبسطة 
رأسما ها 300.000 درهم

مورها االجتماعي : 60، ز وة الجزائر 

ا  ار ا بيضاء

RC(N° 530919

حرر) عرفي  عو   بموت�سى  (- (1

وضع) تم  (2022 وناور) (24 بتاريخ)

األسهم  األسا�سي  شركة  ا نظام 

املبسطة عات الخاصيات ا تا ية :

 AL MADA VENTURE : ا تسمية

.CAP

ا شكل):)شركة األسهم املبسطة.

ا غرض):)وكمن غرض ا شركة في)

املغرب كما في الخارج فيما ولي):

إنشاء،)استغالل،)مراقبة وتسيير،)

او) ا شركات  جميع  وتنسيق  إدار2 

وا تجارية) ا صناعية  ا شركات 

بما في) في جميع ا وطاعات،) واملا ية،)

ع ك ا هن سة املا ية واالستشارات.

حياز2) املنوو ة،) ا ويم  إدار2 

ا شركات) رأسمال  مساهمات  وبيع 

واملؤسسات.

دراسة وإ جاز جميع اإلب اعات أو)

االستثمارات.

وا بحوث) ا  راسات  جميع 

ا تونيات) بجميع  املتذلوة 

وا صناعات.

استئجار،)تنازل واستغالل جميع)

براءات االختراع،)تراخيص ا ذمليات)

والحووق الحصرية.

تأجير،) بيع،) شراء،) استئجار،)

واستغالل جميع املباني) بناء) تبادل،)

وا ذوارات املبنية أو غير املبنية.

ا ذمليات) جميع  عامة  وبصفة 

ا فالحية،) ا تجارية،) املا ية،)

املنوو ة أو غير املنوو ة،) ا صناعية،)

املتصلة بصفة مباشر2 أو غير مباشر2)

ا تي) أو  أعاله  املذكور2  باألغراض 

تمكنها من تذزيز تنمية ا شركة.

امل 2):)99)سنة.

ز وة) (،60 (: االجتماعي) املور 

الجزائر)-)ا  ار ا بيضاء.

إن) (: االجتماعي) ا رأسمال 

ا رأسمال االجتماعي  لشركة مح د)

موسمة) درهم،) (300.000 مبلغ) في 

3.000)سهم  و ي من  وع واح ) إلى)

ا واح ،) درهم  لسهم  (100 بويمة)

محرر2 با كامل.

رئيس) أول  تذيين  تم  (: اإلدار2)

 AL مح ود2،) غير   لشركة،) فتر2 

شركة مجهو ة) (،MADA GESTION

املغربي) ا وا ون  بموجب  اإلسم 

ووع) درهم،) (3.930.000 برأسمال)

مورها االجتماعي في)60،)ز وة الجزائر))

مسجلة في ا سجل) ا  ار ا بيضاء،) (-

رقم) تحت  ا بيضاء) ا تجاري  ل ار 

ممثلة في ا سي  أومن طود) (،29281

بصفته رئيس م ور عام.

5%) تكوين) (: األرباح) توزيع 

االحتياط ا وا وني.

كل االحتياط املفروض.

من) املح د2  األسهم  عن  األرباح 

طرف الجمذية ا ذامة.

بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (- (2

با  ار) ا تجارية  باملحكمة  ا ضبط 

2022)تحت) 3)فبراور) ا بيضاء)بتاريخ)

رقم)811368.

3)-)تم ا تويي  في ا سجل ا تجاري)

ا بيضاء) با  ار  ا تجارية  باملحكمة 

رقم) تحت  (2022 فبراور) (3 بتاريخ)

.530919
بموجز وإشار2

ا رئيس

321 P

AL MADA CAPITAL
.S.A

CAPITAL : 10.000.000 DHS
 SIEGE : 60 RUE(D’ALGER

CASABLANCA
RC(N° : 90753

ا ذامة) الجمذية  قررت  (- (I
االستثنائية بتاريخ)15)ديسمبر)2021 

ما ولي):
من) ا شركة  اسم  تغيير 
 Financière de prise de»
 AL MADA» الى) («participations

.»CAPITAL
ا نظام) من  (2 املاد2) تذ ول 

األسا�سي  لشركة على ا نحو ا تالي):
املاد2)2)-)االسم):

 AL MADA» (: ( اسم ا شركة هو)
.»CAPITAL

بوية املوال  م وتغير.
تغيير غرض ا شركة):

ا نظام) من  (3 املاد2) تذ ول 
األسا�سي  لشركة على ا نحو ا تالي):

املاد2)3)-)ا غرض):
إنشاء،) (: ا غرض من ا شركة هو)
إدار2) تسيير،) مراقبة،) استغالل،)
ا شركات) أشكال  جميع  وتنسيق 
وا تجارية) ا صناعية  ا شركات  او 
ا وطاعات) جميع  في  واملا ية،)
الحيوية،)بما في ع ك ا هن سة املا ية)

واالستشارات.
واملساهمة) تسيير ا ويم املنوو ة،)

في رأسمال ا شركات واملؤسسات.
دراسة وإ جاز جميع اإلو اعات أو)

االستثمارات.
ا تي) وا بحوث  ا  راسات  جميع 

تهم بجميع ا تونيات وا صناعات.
جميع) واستغالل  تنازل  حياز2،)
براءات االختراع،)تراخيص ا ذمليات)

والحووق الحصرية.
بناء) تأجير،) بيع،) شراء،) إوجار،)
جميع) استغالل  وتشغيل  تطوير 
غير) أو  املبنية  وا ذوارات  املباني 

املبنية.
ا ذمليات) كل  ا ذموم،) وعلى 
ا صناعية،) ا فالحية،) ا تجارية،)
املتصلة) املنوو ة،) غير  أو  املنوو ة 

مباشر2) غير  أو  مباشر2  بصفة 
ا تي) أو  أعاله  املذكور2  باألغراض 

تمكنها من تذزيز تنمية ا شركة.
املا ية) ا سنة  ا تهاء) تاريخ  تغيير 

 لشركة.
ا نظام) من  (32 املاد2) تذ ول 

األسا�سي  لشركة على ا نحو ا تالي):
«املاد2)32):)املمارسة ا سنوية.

تب أ سنة املمارسة في فاتح وو يو)
وتنتهي في)31)من وو يو».

ا وا وني   ى) االو اع  تم  (- (II
با  ارا بيضاء) ا تجارية  املحكمة 
تحت رقم) ( (،2022 وناور) (27 بتاريخ)

.810211
 لتخليص واالشار2

مجلس االدار2

322 P

STE AL MADA GESTION
.S.A

CAPITAL : 3.930.000 DHS
 SIEGE : 60 RUE(D›ALGER

CASABLANCA
RC(N° : 29.281

قررت الجمذية ا ذامة االستثنائية)
بتاريخ)15)ديسمبر)2021)ما ولي):

من) ا شركة  اسم  تغيير 
 COMPABNIE MAROCAINE
 AL MADA الى) (D’HUILERIE

.GESTION
ا نظام) من  (2 املاد2) تذ ول 

األسا�سي  لشركة على ا نحو ا تالي):
املاد2)2)االسم.

 AL MADA(:((:(االسم ا شركة هو
.GESTION

بوية املوال  م وتغير.
تغيير غرض ا شركة.

ا نظام) من  (3 املاد2) تذ ول 
األسا�سي  لشركة على ا نحو ا تالي):

املاد2)3)ا غرض
تسيير) (: ا غرض من ا شركة هو)
وتو وم) االستثمارية  ا صنادوق 
تسيير) االستراتيجية،) في  استشارات 
ومذامالت) تنازل  حياز2  املحافظ،)
وفي) املغرب  في  ا شركات  رأسمال 

الخارج.
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بيع أو تبادل جميع ا ويم) شراء،)
املنوو ة،)الحووق االجتماعية وأسهم)

ا فوائ .
وعلى ا ذموم،)ا جاز كل ا ذمليات)
املا ية،) ا صناعية،) ا تجارية،)
املتذلوة) املنوو ة،) غير  أو  املنوو ة 
بغرض) مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 
أو) مشابه  غرض  بأي  أو  ا شركة 
ا ذمليات) بكل  وكذ ك  صلة،) عي 

مساهمة في تحويق هذا ا غرض.
االجتماعي  لشركة) املور  تحويل 

الى)60)شارع الجزائر ا  ارا بيضاء.
ا نظام) من  (4 املاد2) تذ ول 

األسا�سي  لشركة على ا نحو ا تالي):
املاد2)4):)املور االجتماعي.

املور االجتماعي):)ا  ارا بيضاء)60 
شارع الجزتئر.

بوية املوال  و وتغير.
باملحكمة) ا وا وني  االو اع  تم 
 4 بتاريخ) با  ارا بيضاء) ا تجارية 

فبراور)2022،))تحت رقم)811.444.
 لتخليص واالشار2

مجلس االدار2

323 P

SOGEFCO
 STE(DE(GESTION(-(ETUDES-(FISCALITE(&

COMPTABILITE

STE KINETICO MAROC
SARL

 SIEGE : 23 AV(ANOUAL(IMM
FLEURY 11 BUR 4 KENITRA

 26 بتاريخ) عو  عرفي  ( بموت�سى)
امل ونة) بفاس  مسجل  (،2022 ماي)
تاسيس) تم  (،2022 ماي) (27 بتاريخ)
شركة عات املسؤو ية املح ود2 عات)

املميزات ا تا ية):
 STE KINETICO (: ا تسمية)

.MAROC SARL
اجهز2) وتركيب  تجار2  (: ا ه ف)

تنوية وعسر املياه.
استيراد وتص ور وتجار2.

عمار2) ا وال  شارع  (23 (: املور)
فلوري)11)مكتب)4)ميموزا ا ونيطر2.
من) ابت اء) سنة  (99 (: امل 2)

تاسيسها.

في) ح د  (: االجتماعي) ا رأسمال 

مبلغ)100.000)درهم.

ا ياس مصطفى)...)51.000)درهم.

ا زيناتي هارون محم )...)49.000 

درهم.

ا تسيير  لسي ) أسن   (: ا تسيير)

ا زيناتي) وا سي   مصطفى  ا ياس 

هارون محم .

كتابة) ا وا وني   ى  االو اع  تم 

االبت ائية) باملحكمة  ا ضبط 

((،2022 ( وو يو) (7 بتاريخ) با ونيطر2 

ا سجل) (،2022/2294 رقم) تحت 

ا تجاري رقم)65593.

324 P

مكتب االستاع  بيل بوعياد)

موثق بفاس

مور):)45)شارع الحسن ا ثاني عمار2 ا وطنية)

ا طابق ا ثاني رقم)202)فاس

ا هاتف):)05.35.94.37.68

ا فاكس):)05.35.94.37.72

STE FES BEVERAGE
SARL

هبة حصص في ا شركة

من طرف ا سي  محم  جواد براد2

 فائ 2 ا سي  سمير براد2

حرر   ى) رسمي  عو   بموت�سى 

بفاس) موثق  بوعياد،) االستاع  بيل 

فان ا سي ) (،2022 ماي) و19) (18 في)

محم  جواد براد2 وهب الخيه ا سي )

2500)حصة اجتماعية) سمير براد2،)

من مجموع حصص هو ا تي تتمثل)

فئة) اجتماعية من  حصة  (5000 في)

ا تي وملكها في) درهم  لواح 2،) (100

املحخ ود2) املسؤو ية  عات  ا شركة 

FES BEVERAGE،)ش.م.م.،) املسما2)

ا كائن) درهم،) (1.000.000 رأسما ها)

 12 مورها االجتماعي بمكتب بفاس،)

ز وة أحم  شوقي با نصفية.

باملحكمة) ا وا وني  االو اع  تم 

(،2022 وو يو) (8 في) بفاس  ا تجارية 

تحت رقم)2482.
 لخالصة وا بيان

االستاع  بيل بوعياد

325 P

STE SAHRAN IMMOBILIER
SARL

مورها االجتماعي : تجزئة جيارين 
رقم 912 تاز2

ا ذريف الجبائي : 26163230
ا سجل ا تجاري رقم : 4665
ا تذريف الجبائي املوح  : 

002140224000053
ا ضريبة املهنية : 15601716

 4 بتاريخ) عرفي  عو   بموت�سى 
قرر الجمع ا ذام) بتاز2،) (2022 ماي)
 STE SAHRAN االستثنائي  شركة)
عات) (IMMOBILIER SARL
ا سي ) تذيين  املح ود2  املسؤو ية 
ثاني  لشركة) مسيرا  صهران  عماد 
تم) كما  مح ود2  غير  مل 2  وع ك 
من) االجتماعي  لشركة  املور  تحويل 
الى) تاز2  (،912 رقم) جيارين،) تجزئة 
امللك املسمى صهران3-،)حي الجيارين)

رقم)6a-6)تاز2.
بكتابة) ا وا وني  االو اع  تم 
بتاز2) االبت ائية  باملحكمة  ا ضبط 
رقم) تحت  (،2022 وو يو) (7 بتاريخ)

..258/2022
االمضاء:)

املسير  لشركة

326 P

فسخ عقد التسيير الحر
 6 بموت�سى عو  موثق مؤرخ في)
موالي) ا سي   اتفق  (،2022 وو يو)
الحامل  بطاقة) ا ذماري  ادريس 
 E414633 رقم) ا وطنية  ا تذريف 
محم ) موالي  ا سي   عن   يابة 
ا تذريف) الحامل  بطاقة  ا ذماري 
وشركة) (،E212251 رقم) ا وطنية 
 YENA GOURMANDISE SARL
اوت) ووسف  با سي   ممثلة  (،AU
ا تسيير) عو   فسخ  على  ميزان،)
سبتمبر) (13 الحر املبرم بينهما بتاريخ)
2021)املتذلق بجميع االصل ا تجاري)
املنار2) بمراكش  واملستغل  ا كائن 
عمار2) مراكش  ابواب  تجزئة  تاركة 
وحمل) متجر  على  واملشتمل  (،305
رقم)19)به مخبز2،)واملسجل با سجل)
ا تجاري باملحكمة ا تجارية بمراكش)

ا سجل) من  (119206 رقم) تحت 
ا تحليلي تحت رقم)1450)من ا سجل)

ا ترتيبي،)وع ك قبل استيفاء)اجله.
327 P

 STE DE BATIMENT NEW
MAROC

SARL
RC(N° : 44129

تحويل املور االجتماعي  لشركة
بموت�سى))عو  عرفي بتاريخ)8)و11 
محضر) على  وحتوي  (،2022 أبريل)
 STE الجمع ا ذام االستثنائي  شركة)
(، (DE BATIMENT NEW MAROC
ش.م.م.،)رأسما ها)2.500.000)درهم)
ا طابق) بفاس،) االجتماعي  ومورها 
ابراهيم) سي ي  (107 رقم) االر�سي 

تورر ما ولي):
االجتماعي  لشركة) املور  تحويل 
ا حي) ا ناظور  شارع  (77 فاس) الى 

ا صناعي ا  كارات ا طابق االول.
بكتابة) ا وا وني  االو اع  تم 
بفاس) ا تجارية  باملحكمة  ا ضبط 
تحت رقم) (،2022 بتاريخ فاتح وو يو)

.2857
بمثابة موتطف

328 P

STE JORF CONSULTING

مكتب محاسب مذتم  من طرف ا  و ة

ا هاتف):)05.23.36.91.37

STE MOFOR
SARL

شركة عات مسؤو ية مح ود2
تاسيس شركة

 19 مؤرخ) عرفي  عو   ( بموت�سى)
ا وا ون) تحرير  تم  (،2022 أبريل)
األسا�سي  شركة مح ود2 مسؤو ية)

بالخصائص ا تا ية):)
.STE MOFOR SARL(:(ا تسمية

سواء) ا شركة  ه ف  (: ا ه ف)
أو) الخارج  صالحها  او  باملغرب 

ا صالح ا غير هو):
مختص في مذرفة االعماق او حفر)

االبار.
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سنة تبت ئ من تاريخ) (99 (: امل 2)

ا تويي  با سجل ا تجاري.

 3 ا طابق) (: االجتماعي) املور 

 14 34)شوة رقم أ) عمار2) (6 ا نخيل)

جماعة موالي الج و 2.
رأسمال) (: االجتماعي) ا رأسمال 

100.000)درهم موسمة) ا شركة هو)

الى)1000)سهم،)قيمة ا سهم ا واح )

با كامل) محرر2  درهم  (100 هي)

وموسمة كا تالي):

ا سي  احم  محيب)..)800))سهما.

ا سي 2 رجاء)فاوز)...)200)سهما.

:)من طرف ا سي ) تسيير ا شركة)

احم  محيب.

فاتح) من  تبت ئ  (: املا ية) ا سنة 

31)ديسمبر من  فس) وناور وتنتهي في)

ا سنة.

كتابة) ا وا وني   ى  االو اع  تم 

االبت ائية) باملحكمة  ا ضبط 

بالج و 2 ووم)6)وو يو)2022،))تحت)
رقم)24903.

مسجل) (: رقم) ا تجاري  ا سجل 

تحت رقم)19461)بم ونة الج و 2.

329 P

STE C2R ADVICE
SARL AU

 18 بموت�سى عو  عرفي مؤرخ في)
ا وا ون) تاسيس  تم  (،2022 فبراور)

 C2R ADVICE األسا�سي  شركة)

SARL AU)بالخصائص ا تا ية):

.STE C2R ADVICE(:(ا تسمية
درهم موسمة) (10.000 (: رأسمال)

درهم) (100 حصة من فئة) (100 الى)

 لحصة ا واح 2.

االستشارات والخ مات) (: ا ه ف)

االدارية.

عات) شركة  (: ا وا وني) ا شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

من تاريخ) سنة ابت اء) (99 (: امل 2)

ا تويي  في ا سجل ا تجاري.

محم ) ا رغاي  ا سي   (: ا شركاء)

100)حصة.

ا رغاي) ا سي   عين  (: ا تسيير)

غير) مل 2  مسيرا  لشركة  محم  

مح د2.

 8 رقم) شوة  (: االجتماعي) املور 

30)ز وة موالي احم  ا وكيلي) عمار2)

حسان،)ا رباط.

تم ا تسجيل في ا سجل ا تجاري)

بتاريخ) (159453 تحت رقم) با رباط،)

13)أبريل)2022.

330 P

STE MURASA TRAV
 SARL

 11 بموت�سى عو  عرفي مؤرخ في)

ا وا ون) تاسيس  تم  (،2022 مارس)

 MURASA TRAV األسا�سي  شركة)

SARL)بالخصائص ا تا ية):

.STE MURASA TRAV(:(ا تسمية

درهم موسمة) (90.000 (: رأسمال)

درهم) (100 حصة من فئة) (900 الى)

 لحصة ا واح 2.

ا ه ف):)االعمال املختلفة.

عات) شركة  (: ا وا وني) ا شكل 

مسؤو ية مح ود2.

من تاريخ) سنة ابت اء) (99 (: امل 2)

ا تويي  في ا سجل ا تجاري.

ا شركاء):)

ا سي  نذيم رشي )300))حصة.

 300 (... مصطفى) ا غزالي  ا سي  

حصة.

 300 (... ا سي  ا سليماني سذي )

حصة.

:)عين ا سي  نذيم رشي )) ا تسيير)

مسيرا  لشركة مل 2 غير مح د2.

 8 رقم) شوة  (: االجتماعي) املور 

30)ز وة موالي احم  ا وكيلي) عمار2)

حسان،)ا رباط.

تم ا تسجيل في ا سجل ا تجاري)

بتاريخ) (159775 تحت رقم) با رباط،)

26)أبريل)2022.

331 P

STE MR O’DELICES
SARL AU

مورها االجتماعي : شارع وهران ز وة 
ا وطواط تجزئة 92 بوبو موهى 

ا راشي وة فاس
تاسيس شركة

بموت�سى عو  عرفي بفاس بتاريخ)
شركة) تاسيس  تم  (،2022 ماي) (24
بشريك) مح ود2  مسؤو ية  عات 

وحي  تتميز بالخصائص ا تا ية):
 STE MR (: ا شركة) ا تسمية 
O’DELICES SARL AU،)شركة عات)

مسؤو ية مح ود2 بشريك وحي .
ا ه ف االجتماعي):

تصنيع منتجات املخابز.
متجر الحلويات واملعجنات.

وهران) شارع  (: االجتماعي) املور 
92)بوبو موهى) ز وة ا وطواط تجزئة)

ا راشي وة فاس.
من تاريخ) سنة ابت اء) (99 (: امل 2)

ا تأسيس ا نهائي.
ا سنة املحاسبتية):)من فاتح وناور)

الى)31)ديسمبر من كل سنة.
رأسمال):)مح د في مبلغ))100.000 
حصة بويمة) (1000 الى) درهم مجزأ 
100)درهم  كل حصة موزعة كا تالي):

عب  ا ذالي أوعال)..)1000)سهم.
مجموع االسهم)..)1000)سهم.

من) مسير2  ا شركة  ( (: ا تسيير)
طرف ا سي  عب  ا ذالي اوعال.

ا وا وني  لشركة) االو اع  تم 
باملحكمة ا تجارية بفاس تحت رقم)
2022،ا سجل) 6)وو يو) 2943)بتاريخ)
ا تجاري رقم)72805)ا ضريبة املهنية)

رقم)13004771.
بمثابة موتطف
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 STE IVRA CAR
SARL AU

شركة عات مسؤو ية مح ود2
بشريك وحي 

رأسما ها : 100.000 درهم
مورها االجتماعي : ا حي االداري 

ا وطية طا طان
بموت�سى عو  عرفي بفاس بتاريخ 
فاتح وو يو))2022،)تم تاسيس شركة)

بشريك) مح ود2  مسؤو ية  عات 

وحي  باملميزات ا تا ية):

 STE IVRA CAR SARL(:((ا تسمية

.AU
االداري) ا حي  (: االجتماعي) املور 

ا وطية طا طان.

درهم) (100.000 (: ا رأسمال)

فية) من  حصة  (1000 الى) موسمة 

100)درهم  لحصة ا واح 2.

ا ه ف):)كراء)ا سيارات.

اا سي ) (: واملسيرون) ا شركاء)

عي�سى حمشاش مسير وا سي  سذ )

املحبوبي شريك وحي .

امل 2):)99)سنة.

باملحكمة) ا وا وني  االو اع  تم 

وو يو) (10 االبت ائية بطا طان بتاريخ)

2022،)تحت رقم))236/22.

333 P

STE CLINIQUE ZAYANE
SARL AU

رأسما ها : 100.000 درهم

تاسيس شركة
 11 بموت�سى عو  عرفي مؤرخ في)

تم تاسيس شركة عات) (،2022 ماي)

وحي ،) بشريك  مح ود2  مسؤو ية 

ا تي تحمل الخصائص ا تا ية):

.CLINIQUE ZAYANE(:(ا تسمية(

انشاء) (: االجتماعي) ا ه ف 

واستئجار) وتشغيل  وادار2  وتطوير 

الخاصة) املستشفيات  هياكل  جميع 

املتذ د2 ا تخصصات.
 410 رقم) (: االجتماعي) املور 

ريزي نس حم ) ا زرقطوني  بو يفارد 

شوة رقم)1)ا  ارا بيضاء.

امل 2 االجتماعية):)99)سنة.

ح د) (: االجتماعي) ا رأسمال 
رأسمال االجتماعي في مبلغ)100.000 

حصة) (1000 الى) موسمة  درهم 

درهم) (100 فئة) من  اجتماعية 

 لواح 2 موزعة با كامل  لسي  كريم)

ا ذراقي.

تسمية ا سي  كريم ا ذراقي كم ور)

وحي   لشركة مل 2 غير مح ود2.
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تم االو اع ا وا وني وا تسجيل في)

ا سجل ا تجاري))بكتابة ا ضبط   ى)

با  ارا بيضاء،) ا تجارية  املحكمة 

 826539 الخاصة) األرقام  تحت 

و545681)بتاريخ)7)وو يو)2022.
املسير ا وحي 

334 P

 STE VIDAL COS & PARA BY

AMAL
SARL AU

رأسما ها : 100.000 درهم

مورها االجتماعي : حي ا نهضة 

االضافي 1 رقم 474 ا رباط

تاسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 

تم تاسيس شركة) (،2022 أبريل) (26

تحمل الخصائص ا تا ية):

 STE(VIDAL(COS(& (: ا تسمية) (

.PARA BY AMAL

عات) شركة  (: ا وا و ية) ا صفة 

مسؤو ية مح ود2 بشريك وحي .

تاجر) (: االجتماعي) ا ه ف 

با توسيط) ا تجميل  مستحضرات 

(ا صي  ة).

درهم) (100.000 ( (: ا رأسمال)

حصة اجتماعية) (1000 موسمة الى)

من فئة)100)درهم  لحصة.

من) ابت اء) سنة  (99 (: امل 2)

ا تاسيس ا نهائي.

فاتح) من  تبت ئ  (: املا ية) ا سنة 

وناور وتنتهي في)31)ديسمبر.

ا نهضة) حي  (: االجتماعي) مورها 
االضافي)1)رقم)474)ا رباط.

ا تسيير):)ا سي 2 أمال  اظفي مل 2)

غير مح ود2.

توزيع االرباح):)من االباح ا صافية)

تؤخذ)5)% تكوين االحتياط ا وا وني)

وا باقي ووزع بين ا شركاء.

باملحكمة) ( ا وا وني) االو اع  تم 

ا تجارية بتاريخ)8)وو يو)2022،)تحت)
125359،)ا سجل ا تجاري رقم) رقم)

.160901
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 STE ORJI ELEC
SARL AU

شركة عات مسؤو ية مح ود2
بشريك وحي 

 30 بتاريخ) عرفي  عو   بموت�سى 
تم تاسيس شركة عات) (،2022 ماي)
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي  خصائصها كا تالي):
 STE ORJI ELEC SARL(:(ا تسمية(

.AU
عات) شركة  (: ا وا وني) ا شكل 

مسؤو ية مح ود2 بشريك وحي .
ا تركيبات) في  مواول  (: ا ه ف)

ا كهربائية.
8)ز وة) 30)شوة) املور االجتماعي):)

احم   وكيلي حسان ا رباط.
 100.000 ( (: ( ا شركة) ا رأسمال 
حصة) (1000 الى) موسمة  درهم 
اجتماعية من فئة)100)درهم  لحصة)
تم تحريرها با كامل وموزعة كما ولي):

 1000 اسامة  بلوحي) ا سي  
حصة

امل 2):)99)سنة.
:)تم تذيين ا سي  اسامة) ا تسيير)
ا تذريف) الحامل  بطاقة   بلوحي 
ا وطنية رقم)AE3384،)مسير  لشركة)

مل 2 غير مح ود2.
با سجل) ا شركة  تسجيل  تم 
ا تجاري  لمحكمة ا تجارية با رباط)
رقم) تحت  (،2022 وو يو) (9 بتاريخ)

.160915
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  FH2 SERVICES
 Société à responsabilité limitée

d’associé unique
.Au(capital(de 100 000 DH

 Siège(social : AVENUE(ALLAL
 BEN ABDELLAH HAY TOUAMA

 BIOUGRA CHTOUKA AIT
.BAHA

ICE : 003083045000081
تأسيس شركة

بموجب عو  عرفي محرر بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  (05/16/2022
مح ود2 املسؤو ية عات شريك واح )

عات املميزات ا تا ية):

ا تسمية)FH2 SERVICES)ش.م.م)
عات شريك واح 

ا ه ف:))-أشغال الحراسة
)-)ا تنظيف

-)االستوبال))
شارع عالل بن) (: املور االجتماعي)
عب  هللا حي ا توامة بيوكرى اشتوكة)

اوت باها
رأس املال االجتماعي)):))100.000   
1000)حصة من فئة) درهم مجزأ إلى)
ترجع) ا واح 2  درهم  لحصة  (100

كلها  لسي  الحسين أبحري.
ا سي ) ا شركة  يسير  (: ا تسيير)
اإلمضاء) وتخويله  أبحري  الحسين 

املنفرد مل 2 غير مح ود2.
ا سنة االجتماعية)):)تبت ئ ا سنة)
االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في)

آخر دجنبر من كل سنة.
وتم اإلو اع ا وا وني  هذا ا ذو )
املحكمة)) هيئة  ا ضبط   ى  بكتابة 
االبت ائية با زكان تحت رقم))1048)و)
بتاريخ) (26231 ا سجل ا تجاري رقم)

.02/06/2022
من اجل ا نسخة وا بيان
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 SOCIETE WAHID شركة
TRADE SERVICES  SARL

مح ود2 املسؤو ية 
إعالن عن ا تأسيس

 15 ( بتاريخ) بموت�سى عو  عرفي 
قوا ين) حررت  بأكادور  ( (2022 ماي)
شركة مح ود2 املسؤو ية خصائصها)

كا تالي):
 SOCIETE WAHID (: االسم)

  TRADE SERVICES  SARL
و اشغال) ا بناء) ؛) تجار2) (: ا ه ف)

متنوعة.
مرحبا،) عمار2  (: االجتماعي) املور 
فبراور،) (29 شارع) ا رابع،) ا طابق 

تا برجت،)أگادور
من تاريخ) سنة ابت اء) (99 (: امل 2)

ا تاسيس ا نهائي.
في) ح د  (: االجتماعي) ا رأسمال 
الى) موسم  درهم  (100.000 مبلغ)
درهم) (100 فئة) من  حصة  (1000

 لواح 2 موزعة على ا شركاء):

حصة) (500 ا سي  علي اصبار) (-
بمبلغ)50.000)درهم.)

 500 ( ( ا ـسي  وحي  عب  ا وافي) (-
حصة بمبلغ)50.000)درهم.)

فاتح) من  تبت ئ  (: املا ية) ا سنة 
كل) من  دجنبر  (31 في) تنتهي  و  وناور 
سنة ما ع ا ا سنة املا ية االولى ا تي)
الى غاوة) ا تأسيس  تاريخ  تبت ئ من 

31)دجنبر).
وووم بتسيير ا شركة و) (: ا تسيير)
عب ) وحي   غيرمح ود2  لسي   مل 2 

ا وافي.
ا توقيع))) حق  :اسناد  االمضاء)

 لسي  وحي  عب  ا وافي.
األرباح):))وتم اقتطاع)5)%) تكوين)
عليه) املنصوص  االحتياطي  ا رصي  
وخصص) او  ووزع  ا صافي  و  قا و يا 
ج و ) من  مرحل  مبلغ  او  احتياطا 

برمته اوجزئيا.
االو اع) تم  ا وا وني:) االو اع 
ا ضبط) بكتابة  ا وا وني 
بتاريخ)) بأكادور  ا تجارية  باملحكمة 

02/06/2022)تحت رقم)110109.
 لخالصة و ا تذكير)
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FIDUCIAIRE TEMSIA

  STE CHOUPI EXPRESS
S.A.R.L

تأسيس شركة دات املسؤو ية 
املح ود2 

بموجب عو  عرفي مؤرخ باكادور)
ا نظام) وضع  تم  (28/03/2022
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
فيما) مميزاتها  تكمن  وا تي  املح ود2 

ولي):)
 STE CHOUPI ا تسمية)

  EXPRESS  S.A.R.L
ا شركة) غرض  وكمن  ا غرض:)
لحساب) أو  الخاص  لحسابها  سواء)
أي دو ة أخرى) وفي  املغرب  في  ا غير 

فيما ولي
-) ول ا بضائع لحساب ا غير

مور ا شركة):)ا طابق ا رابع شوة)
اومليل) فال  اقامة  (203 عمار2) (17

ا حي املحم ي اكادور.
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امل 2):)ح دت م 2 ا شركة في)99 
سنة ابت اء)من تاريخ تكوينها ا نهائي..

رأسمال) وبلغ  (: ا شركة) رأسمال 
 100.000 درهم) ا ف  مائة  ا شركة 
مائة) عات  حصة  أ ف  إلى  موسم 
100)درهم كويمة  لحصة ا واح 2،)
كليا) ا ويمة  وم فوعة  مكتتبة 

ومخصصة  لشركاء)اآلتية):)
 1000 محم ) توزا ت  ( ا سي )

حصة
ا سنة املا ية:)تبت ئ في فاتح وناور)

وتنتهي في)31)دجنبر.)-
ا سي ) ا شركة  يسير  ا تسيير:)

توزا ت محم ))مل 2 غير مح ود2)))))
ا وا وني   ى كتابة) تم اإلو اع  (
باكادور)) ا تجارية  باملحكمة  ا ضبط 
ع د) تحت  (25/05/2022 بتاريخ)

      110008
 لخالصة وا بيان

املسير
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 STE DGMARKETING SARL
ا ذام) الجمع  محضر  بموت�سى 
وا  ي) (23/05/2022 في) املنذو  
عات) شركة  تأسيس  بموجبه  ثم 
مسؤو ية مح ود2 مميزاتها كا تالي):))))))))))))))))
 STE DGMARKETING ( (: االسم)

  SARL
مسؤو ية) عات  شركة  (: ا صفة)

مح ود2
ا رأسمال):)90.000)درهم موسمة)
درهم) (100 بويمة) حصة  (900 الى)

 لحصة
ا رقمي--) ا تسويق  (- (: ا ه ف)
ادار2) (– وتطوير مواقع ا ويب) انشاء)

حسابات ا تواصل االجتماعي
ا طابق األول بلوك س) (: ا ذنوان)

15)حي ا  اخلة اكادور
ا سنة املا ية):) تب أ من فاتح وناور)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
ا تسيير):))تسير))ا شركة من طرف)

ا سي 2 هاجر اكرام
باملحكمة)) ا وا وني  االو اع  تم 
 31-05-2022 في) باكادور  ا تجارية 

تحت رقم)110071. 
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SOCIETE FIDUCIAIRE JENANE S.A.R.L AU

STE  AMASUD MULTI-
 SERVICES  SARL AU

CONSTITUTION DE SOCIETE 
تأسيس شركة

بتاريخ) عرفي  عو   على  بناءا 
ا ووا ين) وضع  تم  (,18/04/2022
األساسية  شركة مح ود2 املسؤو ية:

 AMASUD MULTI-SERVICES  
عات الخصائص ا تا ية):)

ا ه ف):)ه ف ا شركة في املغرب)
كما في الخارج هو

-)ا بناء.
-)أعمال مختلفة.

املور االجتماعي):)حي باب ا صحراء)
ز وة)1)رقم)05)كلميم.

امل 2):))99)سنة
 100.000 في) ح د  (: ا رأسمال)
حصة) (1000 على) موسم  درهم 
اجتماعية بويمة)100)درهم  لواح 2)

وهي في  صيب ا سي )):)
1000))حصة) ( -)اماني عب ا وادر)

اجتماعية.
ومل 2) ا شركة  تسير  (: ا تسيير)
غير مح ود2 من طرف ا سي  اماني)

عب ا وادر.
تم ا تسجيل في ا سجل ا تجاري)
بتاريخ) بكلميم  االبت ائية  باملحكمة 

2022/04/20)تحت رقم)4105.  
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 SOCIETE CHEE RUP SARL
AU

ICE 003072084000081
تأسيس شركة

بموت�سى عو  عرفي مؤرخ بتز يت)
وضع) تم  (2022 ابريل) ( (29 بتاريخ)
مح ود2) ) شركة  أسا�سي) قا ون 
الخصائص) تحمل  وا تي  املسؤو ية 

ا تا ية)):
 STE CHEE RUP ( (: ( ا تسمية)

 SARL AU
ا ه ف االجتماعي)):))))مواول  ول)

ا بضائع عبر ا سيارات.

 100.000 في) ح د  (: ( املال) رأس 
حصة من) (1000 إلى) درهم موسمة 

فئة)100)درهم موزعة كا تالي)):
 1000 ( مروان سالمي) ( ا سي ) (•

حصة).))
من تاريخ) سنة ابت اء) (99 (: امل 2)

تاسيسها.
01)عمار2) ( )رقم) (: املور االجتماعي)
ادهمو شارع ا ويروان افراك تز يت.

املسيرون:)-)ا سي  مروان سالمي))
مسيرا  لشركة ومل 2 غير مح ود2.

بكتابة) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 
ا ضبط باملحكمة االبت ائية بتز يت)
بتاريخ) (2022/167 رقم) تحت 

.24/05/2022
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 SOCIETE OUSMOUGEN
TRANS SARL AU

ICE 003001059000066
تأسيس شركة

بموت�سى عو  عرفي مؤرخ بتز يت)
بتاريخ)14))وناور2022)تم وضع قا ون)

أسا�سي)
 شركة مح ود2 املسؤو ية وا تي)

تحمل الخصائص ا تا ية):
 STE OUSMOUGUEN((:(ا تسمية

 TRANS SAEL AU
ا ه ف االجتماعي):))) ول ا بضائع

 100.000 في) ح د  (: املال) رأس 
حصة من) (1000 إلى) درهم موسمة 

فئة)100)درهم موزعة كا تالي:
•)ا سي ))عب  هللا اسموكن))1000 

حصة).))
من تاريخ) سنة ابت اء) (99 (: امل 2)

تاسيسها.
ا زاوية) دوار  (- (: االجتماعي) املور 

اكلو تيز يت.
هللا) عب   ا سي   (- املسيرون:)
مسيرا  لشركة ومل 2 غير) ( اسموكن)

مح ود2.
بكتابة) تم  (: ا وا وني) االو اع 
االبت ائية) باملحكمة  ا ضبط 
بتاريخ) (50/2022 رقم) تحت  بتز يت 

.11/02/2022
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C.A CONSEIL

NEJMA PECHE DU SUD
ا ذام) الجمع  محضر  بموت�سى  (
وا  ي) (19/05/2022 في) املنذو  
عات) شركة  تأسيس  بموجبه  ثم 
مسؤو ية مح ود2 مميزاتها كا تالي:))))))))))))))))
 NEJMA PECHE DU ( (: االسم)

   SUD
مسؤو ية) عات  شركة  (: ا صفة)

مح ود2)
ا رأسمال):)100.000))درهم)

ا ه ف):))بيع مواد ومذ ات ا صي )
ا ذامة

بلوك) االول  ا طابق  (: ا ذنوان)
س15)حي ا  اخلة اكادور.

فاتح) من  :) تب أ  املا ية) ا سنة 
وناور إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

ا تسيير):))تسير))ا شركة من طرف)
ا سي   صير2 كب اني).)

باملحكمة)) ا وا وني  ( االو اع) ( تم)
 02/06/2022 في) باكادور  ا تجارية 
تحت)))رقم)110096)ا سجل ا تجاري)

رقم)51599 . 
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شركة  البيت بيتك لالثات 
واملفروشات   ش.م.م

شركة عات مسؤو ية مح ود2 
رأسما ها 100.000  درهم  حي أرار 
رقم و524 تيكيوين آكادور         
تبذا  لذو  املحرر بتاريخ)28)فبراور)
مح ود2) شركة  تأسيس  تم  (2022
املسؤو ية تحتوي على امليزات ا تا ية)))
بيتك  الثات) ا بيت  (– ا تسمية)

واملفروشات-))ش.م.م
رقم) ادرار  حي  (– ا تجاري) املور 

و524)تيكيوين آكادور)
ا رأسمال)–)100.000)درهم)
ا نشاط ا تجاري)–)ا تأثيث))

ا ربح)–)ووتطع)5)باملائة من األرباح)
ا صافية من أجل االحتياط ا وا وني.
ا سي ) تذيين  تم  (– ا تسيير)

الحسين أتبير كمسير  لشركة.
فاتح) من  (– االجتماعية) ا سنة 

وناور إلى غاوة)31)دجنبر).
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من تاريخ) سنة ابت ء) (99 (– امل 2)
ا تسجيل في ا سجل ا تجاري).

ا وا وني) اإلو اع  تم  ق   و 
 17 باملحكمة ا تجارية بآكادور بتاريخ)

ماي)2022)تحت ع د)109833 .
بمثابة موتطف و بيان)))))))))
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STE C.H.B CARS
Société à Responsabilité Limitée

Au(Capital(de 500.000 Dhs
 Siège(Social(est(fixé(à : HAY(EL

 QODS(N° 906 GUELMIM
ICE : 003092261000054

تـــأسيــس شركة
بتاريخ) عرفي  عو   بموت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (،01/06/2022
بشريك) املح ود2  املسؤو ية  عات 

وحي ))باملميزات ا تا ية)):
ا تسمية):)س ه ب كار)

:)حي ا و س رقم) املور االجتماعي)
906)كلميم)

درهم) (500.000 ا رأسمـــــــــــــال:)
فئة) من  حصة  (5000 على) موسمة 

100)درهم.
ا هـــــــــــــــــ ف):)تأجيرا سيارات

بنشاوي)) ا ذينين  ماء) ا شــــــــــــــركاء:)
1500حصة

*بوشذيب بنشاوي)))3500)حصة
ا ذينين) ماء) (: ا وا وني) املسير 

بنشاوي
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (3 بتاريخ) كلميم  االبت ائية 

2022)تحت رقم)216/2022.
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 STE GENERAL NOVA SARL
AU

تأسيس شركة عات ا شريك ا وحي  
ا شريك) قرار  عو   بموجب 
ا وا ون) وضع  تم  (، بأكادور) ا واح  
(2 املح ود  ( ) لشركة) األسا�سي)
املسؤو ية عات الخصائص ا تا ية:))))))))))))))))))))))))))))))))
 STE GENERAL ( (: ( ا تسمية)

NOVA SARL AU
ا ه ف))):))استيراد و تص ور

حاي اسركيت) ( (: املور االجتماعي)
أورير أكادور.

مبلغ) في  مح د  ا رأسمال:)
 1000 د رهم موسم إلى) ( (100.000

حصة))كلها في ملك أمال  بروني.)
امل 2:))تسذة وتسذون سنة.)))))))

من) ا شركة  ستسير  ا تسيير:)
طرف ا شريك ا وحي  ا سي 2 أمال)

 بروني مل 2 غير مح ود 2.)
بكتابة) ( ا وا وني) اإلو اع  تم 
ا تجارية) املحكمة  ا ضبط   ى 
تحت) (27/05/2022 بتاريخ) بأكادور 

رقم)110047 
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شركة GS LINE ش.م.م 
تأسيس شركة

في) محرر  عرفي  عو   بموجب 
تم) (، (2022 ماي) ( بتاريخ20) اكادور 
إنشاء)ا وا ون األسا�سي  شركة عات)
وحي ) بشريك  مح ود2  مسؤو ية 

وا بيا ات هي على ا نحو ا تالي))
 .GS LINE(:االسم

تكادورت) دوار  االجتماعي:) املور 
نذب و أكادور.

جوالت) تنظيم  ا شركة:) نشاط 
دراجات) تأجير  ا نارية,) با  راجات 

 ارية و كواد,تاجر استيراد وتص ور
تم تح و  م 2 ا شركة في) امل 2:)

99)عاما ابت اء)من تاريخ تأسيسها.
 100.000 االجتماعي:) ا رأسمال 
أ ف) على  موسمة  درهم  مائةأ ف 
بمائة) اجتماعية  حصة  ((1000(
درهم  لحصة تنسب إلى كل شريك)
وهي) اشتراكاته  مع  وتناسب  بما 
بن احة)) :أسماء) ا سي 2) ولي  كما 

)1000حصة اجتماعية.
بن احة) :أسماء) ا سي 2) ا تسيير 
غير) مل 2  وحي   بتوقيع  مسير2 

مح ود2.
ا سنة االجتماعية:)من)1)وناور إلى)

31)دجنبر
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (03 بتاريخ) باكادور  ا تجارية 
رقم) (،110122 رقم) تحت  ( (2022
((: هو) ا تجاري  با سجل  ا تسجيل 

. 51615
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TOUT VOYAGE S.A.R.L
شركة عات مسؤو ية مح ود2 .  

رأسما ها 10.000 درهم
املور االجتماعي: رقم 229 شارع 

موالي رشي  كلميم
تأسيس شركة

بتاريخ) عرفي  عو   بموت�سى 
قوا ين) وضع  تم  (،2022 مارس) (04

ا شركة عات امليزات ا تا ية)):
 TOUT VOYAGE(:((ا تسمية

عات) شركة  (: ( ا وا وني) ا شكل 
SARL((2مسؤو ية مح ود

االر�سي) ا نول  (- (: ( ا ه ف)
 لمسافرين

املور االجتماعي)))):)رقم)229)شارع)
موالي رشي  كلميم

من تاريخ) 99)سنة ابت ء) ( (: ( امل 2)
ا تأسيس).

 10.000 ( :)ح د في مبلغ) ( رأسمال)
100)حصة من فئة) درهم موسم الى)

100)درهم.
إلى) أسن   ا تسيير  (: ا تسيير)
ا سي ون املسذودي محم  و صابر)

سفيان)
بكتابة) تم  (: ( ا وا وني) اإلو اع 
االبت ائية) املحكمة  ا ضبط   ى 
 127/2022 رقم) تحت  (  كلميم)

بتاريخ21))مارس)2022
من اجل ا نسخة و ا بيان عن املسير:

ا سي  املسذودي محم 

349 P

M.T SAKANE  S.A.R.L
شركة عات مسؤو ية مح ود2.  

رأسما ها 1.000.000 درهم
املور االجتماعي: دوار ا فيران كلميم 

تأسيس شركة
 28 بتاريخ) عرفي  عو   بموت�سى 
قوا ين) وضع  ( تم) ( (،2022 ابريل)

ا شركة عات امليزات ا تا ية)):
   M.T SAKANE((:(((ا تسمية

عات) شركة  (: ( ا وا وني) ا شكل 
 SARL((2مسؤو ية مح ود

ا ه ف))):)-)اإلنذاش ا ذواري
دوار ا فيران) ( ( ( (: ( املور االجتماعي)

كلميم

تاريخ) من  ابت ء) سنة  (99 ( امل 2:)
ا تأسيس).

رأسمال:)ح د في مبلغ)))1.000.000 
20.000)حصة من) درهم موسم الى)

فئة)50)درهم  لواح 2..
إلى) أسن   ا تسيير  ا تسيير:)
ا سي ون ا طا بي الحسن و مستبشر)

عمر
بكتابة) تم  ا وا وني:) اإلو اع 
االبت ائية) ( املحكمة) ا ضبط   ى 
بكلميم))تحت رقم)204/2022)بتاريخ)

26)ماي)2022 
من اجل ا نسخة و ا بيان عن املسير:

))ا سي  ا طا بي الحسن)))))

350 P

HIGH BUREAU   
عات املسؤو ية املح ود2 عات شريك 

وحيـ  شركة
تأسيس شركــة

 27 بتاريخ) عرفي  عو   بموت�سى 
أبريل)2022،)تم تأسيس شركة عات)
شريك) عات  املح ود2  املسؤو ية 

وحيـ  خصائصها كا تا ـي):
   HIGH BUREAU((:(ا تسمية

تجار2) (1- (: ( االجتماعي) ا ه ف 
أجهز2 ا كمبيوتر.

املور االجتماعي):)O/C 261)بلوك)
C)فوق ا كودوة تكوين اكادور.

امل 2)99)))سنة،
درهم) ( (100.000 ا رأسمال)
حصة إجتماعية) (1000 موسمة إلى)
درهم  لحصة) ( (100 فئة) من 
ا واح 2،))منتسبة)) لشريك ا وحيـ 2)
حصة) ( (1000 ا سي  اشباني كمال)

إجتماعية.
ا شركة) بتسيير  يذه   ا تسيير:)
غير) مل 2  كمال  اشباني  ا سي   إلى 
فينسب  ها) ا توقيع  أما  مح د2،)

كذا ك،
بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم  وق  
ا تجارية) املحكمة  ا ضبط   ى 
)تحت)) (01/06/2022 بتاريخ) ( باكادور)

رقم)110088
 لخالصة وا بيان

عن املسير،

351 P
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بيرال برو ديسيد
 تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح د2   
 23 مؤرخ) عرفي  عو   بموت�سى 
ماي))2022)تم وضع ا وا ون األسا�سي)
املح ود2) املسؤو ية  عات   شركة 

عات الخصائص ا تا ية):)
ا تسمية):)بيرال برو ديسي 

ا غرض االجتماعي):
-)ا تجار2.

املذ ات) كافة  تسويق  (-
با سفن) الخاصة  واملستلزمات 

واملصانع.
ومذ ات) مواد  جميع  تسويق  (-

ا بناء.
ا طازجة) األسماك  تسويق  (-
وجميع) واملتبل  واملحار  واملجم 2 
منتجات املأكوالت ا بحرية األخرى في)

ا سوق ا وطنية وا  و ية.
وا  ولي) املحلي  ا بري  ا نول  (-

لجميع ا وجهات  لبضائع واألفراد.
املور االجتماعي):)م ونة)25)مارس)

بلوك ي رقم)1092)ا ذيون.
من) سنة  (99 في) ح دت  (: ( امل 2)

تاريخ تأسيس ا شركة ا نهائي
ح د) (: ( االجتماعي) ا رأسمال 
ا رأسمال في)100.000)درهم موسمة)
إلى)1000)حصة اجتماعية من قيمة)

100)درهم  كل حصة.
340)حصة) (: ا سي  حسن ابناي)
أ ف) وثالثون  أربذة  يذادل  ما  أي 

درهم)(34.000)درهم).
)ا سي  جمال امنزو):)330)حصة))
أي ما يذادل ثالثة وثالثون أ ف درهم)

)33.000)درهم).
(: ا رافعي) عب هللا  ا سي  
ثالثة) يذادل  ما  أي  ( 330حصة)
وثالثون أ ف درهم)(33.000)درهم).

اا تسيير):)تم تذيين كل من ا سي )
امنزو)) جمال  وا سي   ابناي  حسن 
مسيرون)) ( ا رافعي) عب هللا  وا سي  

 لشركة مل 2 غير مح د2.
با نسبة  لتوقيع):

صحيح) بشكل  ملزمة  ا شركة 
با توقيع املشترك إلثنين من املسيرون)
وا سي ) ابناي  ا سي  حسن  ا ثالثة 
جمال امنزو وا سي  عب هللا ا رافعي.

فاتح) من  تبت ئ  ( املا ية:) ا سنة 
دجنبر من كل) ( (31 في) وناور و تنتهي 

سنة.)
باملحكمة) ( ا وا وني) االو اع  تم 
بتاريخ) با ذيون  اإلبت ائية 

26/05/2022)تحت رقم)41787
352 P

FISH FLEX
ا ذام)) ( الجمع) ( بموت�سى محضر)
وا ذي) (30/05/2022 في) املنذو  
عات) شركة  تأسيس  بموجبه  ثم 
مسؤو ية مح ود2 عات شريك واح )

مميزاتها كا تالي):))))))))))))))))
 FISH FLEX(:االسم ا تجاري

مسؤو ية) عات  شركة  ا صفة:)
مح ود2 عات شريك واح .

ا رأسمال)100.000)درهم).
حيث تتوفر):

على) ( وئام) او بويش  ( ا سي 2) (-
1000)حصة.

ا ه ف:))-))تربية األحياء)املائية.
املنتجات) تص ور  و  استيراد  (- (

ا بحرية.
اوزدار،) تماعيت  ( (: ا ذنوان)

ا  راركة،))اكادور.
فاتح) من  تبت ئ  املا ية:) ا سنة 

وناور إلى)31)ديسمبر من كل سنة).
طرف) من  تسيرا شركة  ا تسيير:)

ا سي 2))او بويش وئام.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
  06/06/2022 في) الكادور  ا تجتروة 

تحت))ا رقم ا ترتيبي)))110134.  
353 P

 COST QUALITY  ش.م.م 
تأسيس

املؤرخ) عرفي  عو   بموت�سى 
بتاريخ))))) واملسجل  في09/05/2022)
تأسيس) تم  بأ زكان  (09/05/2022

شركة)))COST QUALITY)ش.م.م.)
املؤقت) ا ذمل  (- (1 (: ه فها)
وتوظيف))عمال),عمال ا نظافة),أمن

 2))-))تجار2
 3)-)))أعمال ا بناء))متنوعة

آوت) دوار  ا تجاري:) ا ذنوان 
والد)) عامر  أو  أحم   سي ي  حمادي 

تيما)
درهم موزع) (100.000 (: رأسما ها)
إلى)1000)حصة قيمة كل حصة)100 

درهم اكتتبت على ا شكل اآلتي:
ا ذيساوي:)) احم   موالي  ا سي  

1000)حصة.
احم ) موالي  ا سي   تذيين  تم 
غير) مل 2  ا ذيساوي كمسير  لشركة 

مح ود2.)
موالي) ا سي   توقيع  اعتماد  تم 
ا ذوود) جميع  في  ا ذيساوي  احم  
وا وثائق اإلدارية وا بنكية.)))))))))))))))))))))))))))))))))))
99)سنة) :)م 2 عمر ا شركة) امل 2)

من تاريخ تأسيسها ا نهائي.
اإلوضاحي) ا تجاري  ا سجل 

رقم8755.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
بتاريخ) ( با زكان) االبت ائية 

2022/50/30)تحت رقم)226
354 P

BEAUTY STAR PARA .م.م. م
تأسيس شركة

في) املؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
2022/05/23)تم تأسيس شركة

BEAUTY STAR PARA).م.م.)م.
ه فها):

ا طبية) ا شبه  املنتجات  بيع  (-
وا شبه ا صي  ة و مواد ا تجميل.

ا ذنوان:)حي اكركنا اورير اكادور.
رأسما ها):)100.000)درهم موزعة)
حصة) كل  قيمة  حصة  (1000 إلى)

100درهم)
تم تذيين ا سي تان غزالن أج ي)
و درحم  ادوة كمسيرتان و كموقذتين)

 لشركة مل 2 غير مح ود2.
سنة) (99 :م 2 عمر ا شركة) امل 2)

من تاريخ تأسيسها ا نهائي.
رقم) اإلوضاحي  ا تجاري  ا سجل 

 51621
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
بتاريخ) بأكادور  ا تجارية 
2022/06/06)تحت رقم)110127.   
355 P

   DEVISE PRECIEUSE شركة
تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2
 31 في) املؤرخ  طبوا  لذو  
عات) شركة  تأسيس  تم  ماي2022)
بالخصائص) مح ود2  مسؤو ية 

ا تا ية):)
 DEVISE PRECIEUSE((:(اا تسمية

ا ه ف تحويل األموال
          10.000 (: املجموعة) رأسمال 

درهم
املسير:))أشطاون الحسن)

املور االجتماعي:)203)عمار2 ا امير)
شارع فيصل ابن عب  ا ذزيز ا  شير2)

الجهادوة ا زكان
امل 2):))99)سنة

ا وا وني  لمجموعة) اإلو اع  تم 
باملحكمة)) ا تجاري  با سجل 
اإلبت ائية بإ زكان تحت رقم):)26217  

بتاريخ)31.05.2022        
356 P

 AKO TECHNOLOGIE
INDUSTRIELS

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 

RC : 51623 / AGADIR
بتاريخ) بأكادور  تم  عرفي  عو  
عات) شركة  تأسيس  (2022/04/15
مسؤو ية مح ود2))مواصفتها كا تالي)
 AKO TECHNOLOGIE(:(ا تسمية

       INDUSTRIELS
ا ه ف االجتماعي):-)دراسة ا جاز)
وتسويق مذ ات وشبكات ا صناعية)

ا فنادق واملباني.
 803 تجزئة) (: االجتماعي) املور 

تيليال تيكوين اكادور.
امل 2):)سنة.)99 

 100.000 (: االجتماعي) ا رأسمال 
حصة) ( (1000 إلى) موسمة  درهم 

اجتماعية)))
100)درهم  لسهم موسمة) بويمة)

كا تالي:
اكشتيم)) امين  محم   ا سي   (-

400))حصة
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  600 بوسذي ) محم   ( ا سي ) (-
حصة

محم ) ا سي   تذيين  (: ( ا تسيير)
محم ) ا سي   و  اكشتيم  امين 

بوسذي  كمسيرون  لشركة.)))
 1 تبت ئ من) (: ا سنة االجتماعية)

وناور إلى)31)دجنبر.))))))))
ا فصل) حسب  موسمة  األرباح:)

28)من قا ون ا شركة.)))))
إو اعه) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 
باملحكمة))ا تجارية بأكادور تحت رقم)

110129)ووم)2022/06/06     
 لخالصة و ا بيان))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

357 P

SOLAR MAX
تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 
RC : 25563 / INEZGANE

عو  عرفي تم باوت ملول بتاريخ)
عات) شركة  تأسيس  (2022/02/18
مسؤو ية مح ود2))مواصفتها كا تالي)

مواصفتها كا تالي:
      SOLAR MAX(:(ا تسمية

أعمال) (-: االجتماعي) ا ه ف 
ا تركيب وا صيا ة الخاصة با طاقة)

ا شمسية وا ضخ.
املور االجتماعي):)بلوك أوه رقم)46 

تجزئة اركا ة اوت ملول.
امل 2):)سنة.)99 

 100.000 (: االجتماعي) ا رأسمال 
حصة) ( (1000 إلى) موسمة  درهم 

اجتماعية)))
100)درهم  لسهم موسمة) بويمة)

كا تالي:
-)ا سي  عماد بو بيار))500))حصة

  500 عو تي) مصطفى  ( ا سي ) (-
حصة

عماد) ا سي   تذيين  (: ( ا تسيير)
عو تي) مصطفى  ا سي   و  بو بيار 

كمسيرون  لشركة.)))
 1 تبت ئ من) (: ا سنة االجتماعية)

وناور إلى)31)دجنبر.))))))))
ا فصل) حسب  موسمة  األرباح:)

28)من قا ون ا شركة.

إو اعه) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 
باملحكمة))ا تجارية بأكادور تحت رقم)

418)ووم)2022/03/01     
 لخالصة و ا بيان

358 P

 STE BROUM TARV
 Société à Responsabilité

LimitéeA.U
Au(Capital(de 100.000 Dhs
 Siège(Social(est(fixé(à :AV

 HAMAN ELFATWAQUI RUE
   06 N° 01 RESIDENCE(BAB

ASSAHRA GUELMIM
ICE : 003089678000052
ICE : 003033946000055

تـــأسيــس شركة
بتاريخ) عرفي  عو   بموت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (،30/05/2022
املح ود2بشريك) املسؤو ية  عات 

وحي  باملميزات ا تا ية)):
ا تسمية):)بروم طاغف)

باب) حي  ( (: االجتماعي) املور 
ا صحراء)شارع حمان ا فطواكي ز وة)

06)رقم)01
درهم) (100.000 (: ا رأسمـــــــــــــال)
فئة) من  حصة  (1000 على) موسمة 

100)درهم.
ا هـــــــــــــــــ ف)):اعمال و تجار2 متنوعة)

ا شــــــــــــــريك ا وحي ):)
 1000 ( بروم) ا سي 2:محم   (*

حصة
املسير ا وا وني:محم  بروم

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
بتاريخ) كلميم  االبت ائية 
02/06/2022)تحت رقم)215/2022.
359 P

 STE  INSTITUT
 ALPHAMATH DES COURS

 ET FORMATION PRIVE
SARL .م.م. م.
تأسيس شركة

في) املؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
  STE(2022/05/30)تم تأسيس شركة
 INSTITUT ALPHAMATH DES

 COURS ET FORMATION PRIVE
SARL).م.م.)م.

ه فها))):)مركز ا تكوين.
بلوك) ا سفلي  ا طابق  ا ذنوان:) (
اوت) ازرو  الج و   حي  (226 رقم) (03

ملول.
رأسما ها):)100.000)درهم موزعة)
إلى)1000)حصة قيمة كل حصة)100 

درهم)
إسحاق) غا م  ا سي   تذيين  تم 
غير) مل 2  كموقع  لشركة  و  كمسير 

مح ود2.
سنة) (99 :م 2 عمر ا شركة) امل 2)

من تاريخ تأسيسها ا نهائي.
رقم) اإلوضاحي  ا تجاري  ا سجل 

 26255
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
بتاريخ) بإ زكان  اإلبت ائية 

2022/06/07)تحت رقم)1071.  
360 P

ADRIAMAROC SARL
تأسيس شركة 

طبوا ملوتضيات عو  عرفي مؤرخ)
في))25)ماي)2022)بأكادور))تم تأسيس)
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)

املواصفات ا تا ية)):
ADRIAMAROC(:(ا تسمية

عات) شركة  (: ا وا وني) ا شكل 
مسؤو ية مح ود2

وتوزيع) تص ور  (: ( املوضوع)
املنتوجات ا بحرية.

م 2 ا صالحية)):)99)سنة.
املور االجتماعي)):))رقم)53)ا طابق)
ا رابع صاالت املأمو ية شارع حسن)

بنذماني)500)حي ا  اخلة)-)أكادور.
في) ح د  (: ( االجتماعي) املال  رأس 
45.000)درهم موزع على)450)حصة)
100)درهم  لحصة ا واح 2) من فئة)

و موزعة على ا شكل ا تالي):
 150 ( ( كليروان) ا  ريا  ا سي   (•

حصة
•)ا سي  دا يل دي كورادو)))150 

حصة
 150 ( ا سي  ا سا  روسكارفو) (•

حصة

ا  ريا) ا سي   عين  (: ( ا تسيير) (-
كليروان))مسير وحي   لشركة مل 2 غير)

مح د2.
تبت ئ من) ( (: ( ا سنة االجتماعية)
فاتح وناور الى)31)دجنبر من كل سنة.

بكتابة)) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ا ضبط))باملحكمة))ا تجارية))بأكادور،))
ا رقم)) ( تحت) (2022 وو يو) (06 بتاريخ)

.110135
361 P

BENJI JET
تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2
بموت�سى عو  عرفي حرر في أكادور)
تأسيس) تم  (24/05/2022 بتاريخ)
مح ود2  ها) مسؤو ية  عات  شركة 

املميزات ا تا ية)
ا تسمية):))BENJI JET))ش.م.م)))))

ا ه ف)–)كراء)جيت سكي)).))
زتوة) (30 رقم) (– املور االجتماعي) (

1516)حي روش ي ا  شير2 ا زكان.)
اوتاجرسذي -) –ا سي -) ا تسيير)

مل 2 غير مح ود2.
رأسمال ا شركة)100.000)درهم)

ا وا وني   ى) اإلو اع  تم 
بتاريخ) ( بإ زكان) االبت ائية  املحكمة 
 1058 رقم) تحت  (06/06/2022

سجل تجاري رقم)26253.
362 P

 PARAPHARMACIE DOUAA
SARL AU
انشاء شركة

املور االجتماعي :مكتب رقم 26 
مجمع مامو يا شارع حسن بونذماني 

حي ا  اخلة اكادور.
بتاريخ))) عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) وضع  تم  (20/05/2022
األسا�سي  شركة مح ود2 املسؤو ية)

عات املميزات ا تا ية:
 PARAPHARMACIE (: االسم)

DOUAA SARL AU
(: ا شركة) ه ف 

.PARAPHARMACIE
امل 2 مح د2 في)99)سنة)
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ا رأسمال مح د في مبلغ)100.000 
درهم موسم الى)1000)حصة من فئة)
ا واح 2 ق  تم) درهم  لحصة  (100

اكتتابها  لسي  عب  ا فتاح باكيري.
عب ) ا سي   تذيين  ( :تم) ا تسير)
مل 2) كمسير لشركة  باكيري  ا فتاح 
صالحية) إعطائه  مع  مح ود2  غير 

اإلمضاء)اإلداري و ا بنكي منفردا.
%5) تكوين) اقتطاع) وتم  األرباح 
عليه) املنصوص  االحتياطي  ا رصي  

قا و ا
اإلو اع) تم  ا وا وني  اإلو اع 
ا ضبط   ى) بكتابة  ا وا وني 
املحكمة االبت ائية با زكان تحت رقم)

1072بتاريخ)07/06/2022
 لخالصة وا تذكير

)قبال حسن

363 P

 STE  NATURE MIR MAROC
SARL AU

ا ذام) الجمع  محضر  بموت�سى 
وا  ي) اكادور  بم ونة  املنذو  
عات) شركة  تأسيس  بموجبه  ثم 
وحي ) بشريك  مح ود2  مسؤو ية 

مميزاتها كا تالي:
 AU STE  NATURE MIR(:(االسم

MAROC SARL
مسؤو ية) عات  شركة  (: ا صفة)

مح ود2 شريك وحي .
ا رأسمال):)100.000))درهم موزع)

على ا شكل ا تالي:
ا سي  فتحي عب  هللا))100000.00  

درهم)1000)حصة
:)-))مكتب   راسة ملفات) ا ه ف)
استيراد) (- وا  راسة) ا هجر2  لذمل 

وتص ور.)
ا ذنوان):)شارع ميشليفن))رقم)04 

الخيام))2اكادور).
ا سنة املا ية:) تب أ من فاتح وناور)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
ا تسيير):))تسير))ا شركة من طرف)

ا سي  فتحي عب  هللا.)
باملحكمة)) ا وا وني  ( االو اع) ( تم)
 20/04/2022 في) ( باكادور) ا تجارية 

تحت رقم))109481. 
364 P

FIDUCIAIRE FB AUDIT ET CONSEIL SARL

 STE »  HAUT-FOUNTY
 KHADAMAT » SARL

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 

في))) املؤرخ  طبوا  لذو  
شركة) تأسيس  تم  (30/05/2022
بالخصائص) املح ود2  املسؤو ية 

ا تا ية):))
 STE »  HAUT-FOUNTY(:(االسم

.KHADAMAT(»(SARL
ا ه ف)):))االستيراد و ا تص ور

 100.000 ( ( ( املجموعة:) رأسمال 
درهم

بيكرامن) :) لسي  احم   ا تسيير)
وا سي  حسام ا ساهل مسير ثاني

ت ارت) دوار  االجتماعي:) املور 
سي ي بيبي اشتوكة اوت باها

امل 2):))99)سنة
ا وا وني  لمجموعة) االو اع  تم 
باملحكمة) ا تجاري  با سجل 
 1054 تحت رقم) ( االبت ائية با زكان)

بتاريخ)03/06/2022
365 P

 SUPER MAIDS   SARL AU 
RC : 8789

تـأسـيـس شــركة :
بتاريخ) ( عرفي) عو   بموت�سى 
ا وا ون) وضع  تم  ( (17/05/2022
ا ـتأسي�سي  شركة مح ود2 املسؤو ية)

تحمل الخصائص ا تا ية:
 SUPER MAIDS (: ( ( ا ـتـسـميـــــــــــــــة)

  SARL AU
شركة عات املسؤو ية) ( (: ا شكل)

املح ود2.))))
ا بستنة/) أشغال  (: ا ـمـوضـــــوع)

ا تنظيف/)املراقبة والحراسة.
ا طابق األول) (: ا ـمـور االجـتـماعــي)
حي ا شنينات أوالد) ز وة الحسيمة،)

تاومة.
مــــــ 2 ا شركــــــة):))99))سنة.)

 100.000 (: ا شركـــة) رأسمـــال 
درهم،)1000)حصة ب)100)درهم.

خ وجة) ا سي 2:) (: ( ( ( ا ـتسـيـيــــــــــــــــــر)
الحريزي.

- و  تم اإلو اع ا وا وني  لسجل)
االبت ائية) املحكة  ا تجاري   ى 
بتارودا ت تحت ا رقم ا ترتيبي))))248 
06/06/2022)رقم سجلها) بتاريخ)

ا تجاري هو:)8789.
366 P

 YOUSSRANE MARBRE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي .
وعنوان مورها االجتماعي حي ا شرف 

سبت ا كردان تارودا ت.
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

.8787
 13 بموت�سى عو  عرفي مؤرخ في)
ماي)2022)تم إع اد ا وا ون األسا�سي)
 شركة عات مسؤو ية مح ود2عات)

ا شريك ا وحي باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) مح ود2عات  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
تسميتها بمختصر  االقتضاء)

  YOUSSRANE MARBRE
غرض ا شركة بإوجاز

وتشكيل) ومذالجة  بيع  شراء) (-
جميع أ واع ا رخام.

االشغال) و  ا بناء) في  مواول  (-
املختلفة.

حي) االجتماعي  املور  عنوان 
ا شرف سبت ا كردان تارودا ت.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 ا شركة) رأسمال  مبلغ 
درهم،)موسم كا تالي:

(: بها) مبارك  اوت  ا سي   (-
درهم) (100 بويمة) 1000حصة 

 لحصة.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
بها) مبارك  اوت  ا سي   (-
بنو ة) أوالد  ا نوفي  عنوا ه:تجزئة 

83000-)تارودا تاملغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  مبارك  اوت بها عنوا ه:)) (-

 83000 (- بنو ة) أوالد  ا نوفي  تجزئة 
تارودا ت املغرب.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية بتارودا ت بتاريخ)06))وو يو)

2022)تحت رقم)246  .
367 P

 STE TARPHA TRANS SARL
شركة طرفة ترانس ش.م.م

تأسيس شركة
بموت�سى عو  عرفي مؤرخ بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  (25/05/2022

عات املميزات ا تا ية:
شركة طرفة ترانس) ( ( (: ا تسمية)

ش.م.م
االجتماعي:) ول) ا ه ف 

املستخ مين لحساب ا غير.
)حي تودلي أوت اعمير2) ( ( ا ذنوان:)

اشتوكة اوت باها.
امل 2:))))99)سنة

درهم) (100.000 ( ( ( ا رأسمال:)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) موسمة 

100)درهم.
ا سنة االجتماعية:)من فاتح وناور)

إلى)31)دجنبر من كل سنة.
يسير ا شركة ا سي ) ( ( ( ا تسيير:)
الحريزي) ا سي   و  احم   ا زاهي 

مصطفى مل 2 غير مح ود2.)
اإلو اع) تم  ا تجاري:) ا سجل 
باملحكمة) ا ضبط  بكتابة  ا وا وني 
بتاريخ) با زكان  االبت ائية 

07/06/2022)تحت ع د)1080  
368 P

اباديل ترانسبور
تأسيس شركة

بموجب عو  عرفي محرر بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  (21/04/2022
مح ود2 املسؤو ية عات شريك واح )

عات املميزات ا تا ية):
ا تسمية ابادول ترانسبور))ش.م.م)

عات شريك واح .)
ا ه  ف:)ا نول لحساب ا غير

 09 ( محل رقم) (: املور االجتماعي)
ا و س) حي  (12 رقم) (1 رقم) ا طابق 

اكادور.
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رأس املال االجتماعي)):)))100.000 
1000حصة من فئة) ( درهم مجزأ إلى)
ترجع) ا واح 2  درهم  لحصة  (100

كلها  لسي  بودرس عب  هللا.
ا سي ) ا شركة  يسير  ا تسيير:)
اإلمضاء) وتخويله  هللا  عب   بودرس 

املنفرد مل 2 غير مح ود2.
ا سنة االجتماعية)):)تبت ئ ا سنة)
االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في)

آخر دجنبر من كل سنة.
وتم اإلو اع ا وا وني  هذا ا ذو )
املحكمة) هيئة  ا ضبط   ى  بكتابة 
   110003 ا تجارية بأكادور تحت رقم)
و ا سجل ا تجاري رقم51525))بتاريخ)

26/05/2022
من اجل ا نسخة وا بيان

حرر باكادور بتاريخ
26/05/2022

369 P

 STE EL KHAIYRAT
TARAVAUX  SARL.AU

إعالن عن تأسيس شركة مح ود2 
املسؤو ية

ICE : 003082849000038
بموت�سى عو  عرفي محرر بتاريخ))
شركة) تأسيس  تم  ( (2022/05/10
مح ود2 املسؤو ية عات شريك وحي )

عات الخصائص ا تا ية):)
 STE EL KHAIYRAT (: ا تسمية)

  TRAXAUX  Sarl. Au
املور االجتماعي:)طريق اوت ملول)

اخليج تكيوين اكادور.
كراء) و  ا نجار2  أعمال  ا ه ف:)

االت ا نجار2).
 100.000 (: االجتماعي) ا رأسمال 

درهم.
ا تسيير):عب  املجي  امغار.

امل 2:)99)سنة.
ا سنة املا ية):))فاتح وناور حتى)31 

دجنبر).
با سجل) ا شركة  تسجيل  تم 
  110081 ا تجاري بأكادور تحت رقم)
ا سجل) رقم  ( (2022/06/01 بتاريخ)

ا تجاري)51587.
370 P

  STE WIND CITY-TRANS 
 SARL

رقم 24 شارع االمير2 ال ة امينة – 
ا صوير2- املغرب
تأسيس ا شركة

بموت�سى ا وا ون األسا�سي املؤرخ)
بتاريخ) واملسجل  (2022/05/09 في)

2022/05/16)تحت ع د)4823.  
WIND CITY-(تم تأسيس ا شركة

TRANS SARL))باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  ا وا وني:) ا شكل 

املسؤو ية املح ود2.
WIND CITY- ا شركة:) تسمية 

. TRANS SARL
وا سلع) ا بضائع  ا غرض:) ول 

لحساب ا غير.
 24 رقم) ( (: عنوان املور االجتماعي)
ا صوير2) امينة-) ال ة  االمير2  شارع 

-املغرب.
امل 2:)99)سنة.

درهم،) (100.000 ا رأسمال:)
موسم كا تالي:

ا سي  واسين امزيان:)400)حصة)
بويمة)100)درهم  لحصة.

 400 الحنا:) اوت  سذي   ا سي  
حصة بويمة)100)درهم  لحصة

حصة) (200 ا سي  خا   امزيان:)
بويمة)100)درهم  لحصة

تسير ا شركة من طرف) ا تسيير:)
ا سي  سذي  اوت الحنا ا ساكن ب)

امل)1)ج)5)رقم)359)ح ي م ا رباط.
تم إو اع امللف ا وا وني بمكتب)
االبت ائية) املحكمة  ا ضبط   ى 
تحت) (2022/06/06 ( بتيز يت بتاريخ)

ع د)201.
371 P

 STE  BMS TRADING     شركة
 INTERNATIONAL SARL

تأسيس شركة م م 
مؤرخ)) عرفي  عو   بموت�سى 
تأسيس) تم  (25/05/2022 في)
تحمل) املسؤو ية  مح ود2  شركة 

الخصائص ا تا ية):

ا شركة) تحمل  ا تسمية:)
 STE BMS TRADING اسم)

 INTERNATIONAL SARL
تح د رأسمال) (: رأسمال ا شركة)
درهم) (100.000 مبلغ) في  ا شركة 
 100 حصة بويمة) (1000 موسم الى)

درهم  كل حصة)
موسمة كا تالي:

رقم) ا ذريبي،) محم   -ا سي  
 JM 2823((ا بطاقة ا وطنية

333))حصة)
رقم) اوزيكر،) ابراهيم  -ا سي  

   JM21132(ا بطاقة ا وطنية
333))حصة)

(،SHAH MANTHAN -ا سي )
 T3791373رقم جواز ا سفر

334))حصة)
املور االجتماعي:)ز وة ا سذاد2 حي)

ا توامة بيوكرى اشتوكة أوت باها)).
استيراد) (: االجتماعي) ا ه ف 
وتص ور-االستغالل ا زراعي-ا تجار2.
ا تسيير:)تح د تسيير ا شركة من)

طرف):
رقم) ا ذريبي،) محم   ا سي  

   JM2823(ا بطاقة ا وطنية
تم او اع امللف ا وا وني  لشركة)
  ى املحكمة االبت ائية ال زكان تحت)
رقم)1050)بتاريخ)02/06/2022)رقم)

ا سجل ا تجاري)26235.
372 P

SOCIETE FIDUCIAIRE JENANE S.A.R.L AU

 STE » TARGA SUD » SARL
 AU

CONSTITUTION DE SOCIETE
تأسيس شركة

بتاريخ) عرفي  عو   على  بناءا 
ا ووا ين) وضع  تم  (,23/05/2022
األساسية  شركة مح ود2 املسؤو ية:
عات الخصائص) (TARGA SUD  

ا تا ية):)
ا ه ف):)ه ف ا شركة في املغرب)

كما في الخارج هو:
-)ا بناء.

-)أعمال مختلفة.

:)حي الج و  رقم) املور االجتماعي)
1170)طا طان.

امل 2):))99)سنة
 100.000 في) ح د  (: ا رأسمال)
حصة) (1000 على) موسم  درهم 
اجتماعية بويمة)100)درهم  لواح 2)

وهي في  صيب ا سي )):)
1000)حصة) ( ( •)غيطريف محم )

اجتماعية.
:)تسير ا شركة ومل 2 غير) ا تسيير)
مح ود2 من طرف ا سي  غيطريف)

محم .
تم ا تسجيل في ا سجل ا تجاري)
باملحكمة االبت ائية بطا طان بتاريخ)

2022/06/01)تحت رقم)7019.  
373 P

شركة اكزوتيك انفوزيون  
ش.م.م بشريك وحيد        
برأسمال اجتماعي ق ره 100.000 

درهم
تجزئة رقم 19 ا طابق األر�سي أكادور 

باي 1 اغ19 اي-03ام09 بنسركاو 
أكادور      

بموت�سى عو  عرفي مؤرخ بتاريخ)
تمت صياغة ا وا ون) (08/03/2022
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
عات) وحي   بشريك  املح ود2 

الخصائص ا تا ية):)
ا غرض االجتماعي:)

-)قاعة شاي)).)
-)سناك

اكزوتيك) شركة  ( (: ا تسمية)
ا فوزيون))ش.م.م بشريك وحي )

 19 رقم) تجزئة  االجتماعي:) املور 
اغ19  (1 باي) أكادور  األر�سي  ا طابق 

اي-03ام09)بنسركاو أكادور))))))
امل 2):)ح دت في)99)سنة)

ا رأسمال والحصص االجتماعية:)
درهم) (100.000 في) ا رأسمال  ح د 
اجتماعية) حصة  (1000 إلى) موسم 
موزعة) (، درهم  لواح 2) (100 بويمة)

كاألتي):)
-)حف�سي محم )1000)حصة.)



10929 الجريدة الرسميةع د)5721 - 22)عو ا وذ 2)1443 )22)وو يو)2022) 

من) مسير2  ا شركة  ا تسيير:)
طرف ا سي  حف�سي محم  ا شريك)
غير) مل 2  وع ك  ا وحي   لشركة 
من) كل  إ يه  يذود  حيث  مح ود2 

ا توقيذين ا بنكي و االجتماعي.
 16 توزع حسب ا فصل) األرباح:)

من ا وا ون األسا�سي  لشركة.
ا وا وني   ى) اإلو اع  تم 
تحت) بأكادور  ا تجارية  املحكمة 
بتاريخ) (110105/2022 (: رقم) ع د 

.02/06/2022
موتطف قص  اإلشهار)

374 P

ARIDA TRANS -SARL
اإلشهار ا وا وني

ا ذام) الجمع  محضر  حسب 
 26/05/2022 بتاريخ) ا تأسي�سي 
 ARIDA TRANS ( شركة) قرر شركاء)
مح ود2) مسؤو ية  عات  (--SARL

رأسما ها)100.000)))درهم ماولي):
-)مور ا شركة):)كراج رقم)16/70 
01)حي اسايس) ببلوك) (AT.184 ز وة)

ازرو اوت ملول).
درهم) (:.100 رأس املال ح د في) (-
فئة)))) من  حصة  (1000 إلى) موسومة 

100)درهم ا واح 2 وموزعة كتالي:
-)احم  مرابط ملطي)250)حصة)

-)ابراهيم افنذرير)250)حصة
-)ابراهيم ا كنطوح)250)حصة

-) ادوة وداه)250)حصة
املوضوع:)من أه اف ا شركة:)

االشخاص  لخواص) –) ول  (1
ولحساب ا غير.

احم ) من  كل  تذيين  ا تسيير:)
مرابط ملطي و ا سي  ابراهيم افنذرير)
 ARIDA TRANS ) لشركة) مسيرون)

SARL)))مل 2 غير مح ود2.
من) ابت اء) سنة  (99 امل 2:)

ا تسجيل با سجل ا تجاري.
اإلو اع):)تم))اإلو اع ا وا وني   ى)
ا زكان) بم ونة  االبت ائية  املحكمة 
رقم))) تحت  ( (06/06/2022 بتاريخ)
1062)ا سجل ا تجاري رقم)26249.
375 P

 DOMAINE BOUANAS
SARL-AU

اإلشهار ا وا وني
ا ذام) الجمع  محضر  حسب 
11/05/2022)قرر) ا تأسي�سي بتاريخ)
 DOMAINE(ا شريك ا وحي   شركة
عات) ( (BOUANAS( –SARL-AU
واح ) بشريك  مح ود2  مسؤو ية 

رأسما ها)100.000)درهم ما ولي):)
دوار ت ارت سي ي) (: مور ا شركة)

بيبي اشتوكة اوت باها).
(:100.000 في) ح د  املال  رأس 
1000)حصة من) درهم موسومة إلى)
وموزعة) ا واح 2  100درهم  ( ( فئة)

كتالي:
-)عمر بالط)1000)حصة)

 1 من أه اف ا شركة:) املوضوع:)
–)االستغالل ا زراعي.

عمر) ا سي   تذيين  ( ( ا تسيير:)
 DOMAINE مسيرا  لشركة) بالط 
مل 2 غير) ( ( (BOUANAS(–SARL-AU

مح ود2.
من) ابت اء) سنة  (99 امل 2:)

ا تسجيل با سجل ا تجاري.
اإلو اع):)تم))اإلو اع ا وا وني   ى)
ا زكان) بم ونة  االبت ائية  املحكمة 
رقم))) تحت  ( (06/06/2022 بتاريخ)
1065)ا سجل ا تجاري رقم)26251.
376 P

STE  VALMETRA SARL
تـأسـيـس شــركة

بتاريخ) ( عرفي) عو   بموت�سى 
ا وا ون) وضع  تم  (30/05/2022
ا تاسي�سي  شركة مح ود2 املسؤو ية)

تحمل الخصائص ا تا ية:
 STE  VALMETRA (:( ( ا ـتـسـميـــــــــــــــة)

 SARL
شركة عات املسؤو ية) ( (: ا شكل)

املح ود2.
جميع) في  مواول  (- (: ا ـمـوضـــــوع)

االشغال))وا بناء
-)مواول في االشغال))ا طرقية
-)مواول في ا هن سة امل  ية)

الحسني) ( حي) (: ا ـمـور االجـتـماعــي)
شاع بطاي دشير2 رقم)08)ا ذيون

مــــــ 2 ا شركــــــة)):))99))سنة.)
 1.500.000 (: ( ا شركـــة) رأسمـــال 

درهم.

:تركي واسين))) ا سي ) (: ا ـتسـيـيــــــــــــــــــر)
. JT38388((((رقم بطاقة ا وطنية

رقم) ( وا سي  مستحفض ووسف)

.JK9089((بطاقة ا وطنية
وا سي  اه ون جمال))رقم بطاقة)

JT12403((ا وطنية

فاتح) من  (: ( االجتمـاعيـة) ( ا سنة)

وناور إلى)31)دجنبر من  فس ا سنة..

) و  تم ا تسجيل ا وا وني   ى)

تحت) ( ا ذيون) االبت ائية  املحكمة 

االداع ا وا وني رقم)41955))))بتاريخ)

.06-06-2022

377 P

DELTA AMAL SARL AU
اإلشهار ا وا وني

ا وحي ) ا شريك  قرر  حسب 

 DELTA AMAL SARL ( (  شركة)
رأسما ها) (2022.05.31 بتاريخ) (AU

100.000)درهم ما ولي:
ا طابق) (12 رقم) ا شركة:) مور 

األول الجناح ا شارع الحاج الحبيب)

ا  شير2 الجهادوة.)
(:100.000 في) ح د  املال  رأس 

1000)حصة من) درهم موسومة إلى)

وموزعة) ا واح 2  درهم  (100 فئة)

AMAL MOHAMED(:كتالي

 1 من أه اف ا شركة:) املوضوع:)

–)مواول االشغال مختلف او ا بناء.)

ا شريك) قرر  حسب  ا تسيير:)

 DELTA AMAL ا وحي   شركة)

ا سي )) سيسيرها  أنها  (SARL AU

غير) مل 2  (MOHAMED AMAL

مح د2.

اإلو اع):)تم اإلو اع ا وا وني   ى)

بتاريخ)))))))) بإ زكان  االبت ائية  املحكمة 

 1059 رقم) تحت  (2022.06.06

ا سجل ا تجاري رقم).26245 

378 P

ORTEC TRANS –S.A.R.L-A.U
اإلشهار ا وا وني

ا وحي ))) ا شريك  قرار  حسب  (-
ORTEC(TRANS(–S.A.R.L-  شركة)
A.U)بتاريخ)2016/01/26)قرر ما ولي:

-)مور ا شركة:)حي امان رقم)136 
ا طابق)1)املحم وة.)

(:100.000 في) ح د  املال  رأس 
1000)حصة من) درهم موسومة إلى)
وموزعة) ا واح 2  درهم  (100 فئة)
 RADOUAN MOUMEN كتالي:)

1000)حصة)
 1 (: املوضوع:)من أه اف ا شركة)
–) ول ا بضائع على مستوى ا وطني)

وا  ولي لحساب ا غير.
ا تسيير:)قرر ا شريك ا وحي  أن)
ORTEC( TRANS–S.A.R.L- شركة)

 RADOUAN((( سيسرها ا سي(((A.U
MOUMEN)مل 2 غير مح ود2.

ا وا وني) اإلو اع  تم  اإلو اع:)
باملحم وة) االبت ائية  املحكمة    ى 
بتاريخ)2016/01/25)تحت رقم)104 

ا سجل ا تجاري رقم)17623. 
379 P

STE TIZICAD TRAVAUX
SARL

تأسيس شركة عات املسؤو ية 
املح ود2

ماي) (16 في) املؤرخ  طبوا  لذو  
مح ود2) شركة  تأسيس  تم  (،2022

املسؤو ية بالخصائص ا تا ية):
 STE TIZICAD (: االسم)

.TRAVAUX SARL
واألشغال) أشغال ا بناء) (: ا ه ف)

ا ذمومية.
 500.000 (: املجموعة) رأسمال 
بويمة) جزء) (5000 درهم مجزأ2 على)
100)درهم  لجزء)ا واح  مح د2 كما)

ولي):
ا سي   اوت ا وا�سي عب  ا لطيف)

ومتلك)2500)جزء.
ا سي  عب  هللا اوت تيزي ومتلك)

2500)جزء.
ا وا�سي) ا سي   اوت  (: املسير)

عب  ا لطيف.
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املور االجتماعي):)حي ا سالم بلوك)
ب رقم)79)ا  راركة،)أكادور.

امل 2):)99)سنة.
ا وا وني  لمجموعة) اإلو اع  تم 
با سجل ا تجاري باملحكمة ا تجارية)
بتاريخ) (110084 رقم) تحت  بأكادور 
ا سجل ا تجاري) (،2022 فاتح وو يو)

رقم51593.
380 P

  EXPERTBLANCHISSERIE
SARL A.U

تأسيس شركة عات املسؤو ية 
املح ود2

بموت�سى عو  عرفي مؤرخ))باوالد)
تم) (،19/04/2022 بتاريخ) تاومة 
املسؤو ية)) مح ود2  شركة  تأسيس 

بالخصائص ا تا ية)))):
((: ا تسمية)

EXPERTBLANCHISSERIE
ا هـ ف):)مصبنة

ح د) ( (: االجتماعي) ا رأسمال 
في) االجتماعي  لشركة  ا رأسمال 

441.600)درهم
ا سي ) ا شركة  و ور  (: ا تسيير)

ا و وري  جيب
04)وناور

املور االجتماعي):)رقم)275)ا وح 2)
حي ا زا)))اكادور

)املــــ 2):)ح دت مـ 2 ا شركة في)99 
سنـة ابتـ اء)من وـوم ا تأسيـس.)

ا وا وني  لشركة) اإلو اع  تم 
باملحكمة ا تجارية باكادور))تحت رقم)

51569)))بتاريخ)30/05/2022 
381 P

BAHRANI TRANS
 شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة
 BAHRANI TRANS (: ا تسمية)

.SARL
 11 رقم) (C/O (: االجتماعي) املور 
شارع) أمنار،) عمار2  األول،) ا طابق 

محم  الخامس،)ا زكان.
ا بضائع) :) ول  ا شركة) نشاط 

لحساب ا غير.

رأسمال ا شركة):)رأسمال ا شركة)
هو)100.000)درهم موسم إلى)1000 
درهم) (100 بويمة) اجتماعية  حصة 

 لواح 2.
 1000 ا لطيف  ذمومي) عب  

حصة اجتماعية.
اإلدار2):)عن  ا سي  عب  ا لطيف)

 ذمومي.
اإلو اع) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 
ا ضبط) كتابة  ا وا وني   ى 
بتاريخ) ال زكان  االبت ائية    لمحكمة 

2)وو يو)2022)تحت رقم)1046.
ا سجل ا تجاري رقم):)26227.

381P مكرر

 SOCIETE DOMAINE
ALAKHAWAYN SARL

شركة عات املسؤو ية املح ود2 
رأسما ها 100.000 درهم 

مكتب رقم 04 ا طابق ا تاني 99 
شارع الحسن ا ثاني حي الحسني 

ا زكان
س.ت 243 26

بموت�سى عو  عرفي مؤرخ بإ زكان)
املسؤو ية) عات  شركة  تأسيس  تم 
املح ود2 عات الخصائص اآلتية)))))))):

 SOCIETE DOMAINE ا تسمية)
   ALAKHAWAYN SARL

تسيير) في  مواول  (- ا ه ف)
–تص ور) ا فالحية) ا ضيذات 
(– املواد ا فالحية ا فواكه والخضر)
إ تاج،تصبير،) (- مستنبت) استغالل 
املنتجات) وتص ور،تسويق  استيراد 
كراء) (، والخارج) املغرب  في  ا فالحية 
االرا�سي) كراء) ا فالحية.) االالت 

ا فالحية
  04 رقم) مكتب  االجتماعي  املور 
الحسن) شارع  (99 ا تاني) ا طابق 

ا ثاني حي الحسني ا زكان
)امل 2)):)99)سنة ابت اء)من تأسيس)

ا شركة)
درهم) ( (100.000 (– ا رأسمال)
موسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم)
 1 تبت ئ من) (– ا سنة االجتماعي)

وو يوزإلى30)وو يو من كل سنة

)بموت�سى ا فصل)33)من ا وا ون)
األسا�سي  لشركة تم تذيين كمسيرون)

 لشركة مل 2 غير مح ود2):))
-)خا ي  بوكيوض

-)الحسن بوكيوض
-)محم  بوكيوض

ا توي ) و  ا وا وني  اإلو اع  تم 
با سجل ا تجاري باملحكمة اإلبت ائية)
ع د) (2022 ( ( وو يو) (03 إل زكان ووم)

تحت)1058  
382 P

 SOCIETE  EURO شركة
-GREEN –SARL
مح ود2 املسؤو ية
إعالن عن ا تأسيس

 23 عرفي) عو   بموت�سى 
شركة) قوا ين  فبراور2022حررت 
خصائصها) املسؤو ية  مح ود2 

كا تالي:
 SOCIETE  EURO (: االسم)

-GREEN(–SARL
ا ضيذات) استغالل  (: ا ه ف)

ا فالحية.)
تجزئة،بودي) (: االجتماعي) املور 

تا غازيت،شتوكة آوت بها.
سنة ابت اءا من تاريخ) (99 (: امل 2)

ا تاسيس ا نهائي.
ا رأسمال االجتماعي:)ح د في مبلغ)
 1000 الى) موسم  100.000.درهم 
درهم  لواح 2) (100 حصة من فئة)

موزعة على ا شركاء:
500)حصة) -)ا سي  عياد شاوش)

بمبلغ)50.000)درهم.
 500 ا ذسري) الحسن  ا ـسي   (-

حصة بمبلغ)50.000)درهم.
فاتح) من  تبت ئ  املا ية:) ا سنة 
وو يو من كل) (30 وو يوز و تنتهي في)
سنة ما ع ا ا سنة املا ية االولى ا تي)
الى غاوة) ا تأسيس  تاريخ  تبت ئ من 

30وو يو).
ا شركة) بتسيير  وووم  (: ا تسيير)
ونذياد) مح ود2  لسي   غير  مل 2  و 

شاوش و الحسن ا ذسري.
ا توقيع) حق  :اسناد  االمضاء)
الحسن) و  شاوش  عياد   لسي ون 

ا ذسري.

5)%) تكوين) األرباح):)وتم اقتطاع)
عليه) املنصوص  االحتياطي  ا رصي  
وخصص) او  ووزع  ا صافي  و  قا و يا 
ج و ) من  مرحل  مبلغ  او  احتياطا 

برمته اوجزئيا.
االو اع) تم  (: ا وا وني) االو اع 
باملحكمة) ا ضبط  بكتابة  ا وا وني 
بتاريخ) با زكان  اإلبت ائية  املحكمة 

07/06/2022)تحت رقم)1073.
 لخالصة و ا تذكير)

383 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

 STE TIZERGAL
DISTRIBUTION  S.A.R.L
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
باوت) مؤرخ  عرفي  عو   بموجب 
تم) (17/05/2022 بتاريخ) ملول 
دات) األسا�سي  شركة  ا نظام  وضع 
تكمن) وا تي  املح ود2  املسؤو ية 

مميزاتها فيما ولي)
 STE TIZERGAL (: ا تسمية)

  DISTRIBUTION  S.A.R.L
ا شركة) غرض  ومكن  ا غرض:)
لحساب) أو  الخاص  لحسابها  سواء)
أي دو ة أخرى) وفي  املغرب  في  ا غير 

فيما ولي
-)بيع شرائح  وا ق كاشير.

ابلذظيم) عمار2  (: ا شركة) مور 
212)حي) 08)رقم) 10)بلوك) شوة رقم)

ازرو اوت ملول.
امل 2):)ح دت م 2 ا شركة في)99 
سنة ابت اءا من تاريخ تكوينها ا نهائي.

رأسمال) وبلغ  (: ا شركة) رأسمال 
 100.000 مائة االف درهم) ا شركة 
موسم إلى ا ف حصة عات مائة)100 
درهم كويمة لحصة ا واح 2،مكتتبة)
ومخصصة) كليا  ا ويمة  وم فوعة 

 لشركاء):)
-)ا سي )))واسين املسذودي)))500 

حصة
بنذضو عب  ا رحمان)) ( ( ا سي ) (-

500)حصة
فاتح) في  تبت ئ  (: املا ية) ا سنة 

وناور وتنتهي في)31)دجنبر).
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ا سي ) ا شركة  يسير  ا تسيير:)

واسين املسذودي)))مل 2 غير مح ود2)

تم اإلو اع ا وا وني   ى كتابة) ( (

ا ضبط باملحكمة اإلبت ائية با زكان))

ع د)) تحت  (07/06/2022 ( بتاريخ)

1075/2022

واملسجلة با سجل ا تجاري تحت)

رقم)26263
 لخالصة وا بيان

املسير

384 P

 Sté  » VOIR NET » SARL AU

بموجب عو  عرفي محرر بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (26/05/2022

مح ود2 املسؤو ية عات شريك وحي ))

املميزات ا تا ية):

    VOIR NET ( ( شركة) ا تسمية:) (

ش.م.م.

ا نظارات) بيع  ا ه ف:) ظاراتي-)

واألدوات ا بصرية.

شارع) (25 بلوك) االجتماعي:) املور 

 6 و) (5 مكتب رقم) (133 تطوان رقم)

ا طابق ا ثا ث حي محم ي اكادور.)

امل 2):)))99)سنة.

 100.000 (: رأس املال االجتماعي)

1000حصة من فئة) درهم مجزأ إلى)

100)درهم  لحصة ا واح 2.

ا تسيير:الحسين جكاني).

ا سنة االجتماعية)):)تبت ئ ا سنة)

االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في)

آخر دجنبر من كل سنة.

وتم اإلو اع ا وا وني  هذا املحضر)

املحكمة) هيئة  ا ضبط   ى  بكتابة 

 110136 ا تجارية باكادور تحت رقم)

وا سجل ا تجاري رقم)51633))بتاريخ)

06/06/2022)م.
من اجل ا نسخة وا بيان

385 P

MYZIS IMMO شركة
شركة عات مسؤو ية مح ود2 و 

ا شريك ا وحي 
 رأسما ها 100.000.00 درهم

غير) ا ذام  الجمع  بموت�سى 
بتاريخ) املسجل  ا ذادي  لشركة 
االجتماعي) بمورها  (02/06/2022

دوار تكادورت دراركة اكادور.
قرر ما ولي):

مع) املسبوة  لشركة  -ا تصفية 
استوا ة ا سي   اوت يذووب محم )

من منصبه كمسير  لشركة.
دوار) في  ا تصفية  مور  تح و   (-

تكادورت دراركة اكادور.
يذووب) ا سي   اوت  تذيين  (-

محم  كمصفي  لشركة.))))
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
في06/06/2022  بأكادور  ا تجارية 
تجاري)) سجل  (110132 رقم) تحت 

رقم):)41545.
 لخالصة و ا بيان.))))))))))

386 P

 STE FTUSA SARL AU 
االستثنائي) محضر  بموت�سى 
) شركة) (06/06/2022 بتاريخ)
«FTUSA SARL AU»)عات مسؤو ية)
مح ود2 شريك واح  ا كائنة بتجزئة)

ا وفاق كلميم.
)تورر ما ولي):

-)ا فسخ املسبق  لشركة
حسنا) بوجناح  ا سي   تذيين  (-

مصفي  لشركة
مورا فسخ املسبق  لشركة هو) (-

بتجزئة ا وفاق كلميم.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
بتاريخ) بكلميم  االبت ائية 
07/06/2022)تحت رقم)2022/222
387 P

   AZAFAD TRANS شركة
حــــــل مسبق  لشركة

ا ذام) الجمع  محضر  بموت�سى 
 AZAFAD ( االستثنائي  شركة)
TRANS)املنذو  ووم)01/06/2022)،)

تورر ما ولي:

 AZAFAD -)الحل املسبق  شركة)

ا تصفية) مور  تح و   وتم  (TRANS
هو املور االجتماعي:)بلوك)03)رقم)42 

حي سي ي ميمون قصبة ا طاهر اوت)

املول و عين ا سي  أزفاض الحسين)

مصف  لشركة.)))))

كتابة) ا وا وني   ى  االو اع  تم 

ا ضبط باملحكمة االبت ائية ال زكان)

تحت رقم)1063))ووم)06/06/2022

388 P

 CAFE BAB ESSALAM شركة

ش.م.م ش.و
املور االجتماعي : رقم 14 شارع 

الحاج مسذود ا وفواوي، حي 

ا سالم، أكادور

ICE 001667511000044

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

املؤرخ في)30/05/2022)قرر ما ولي:

حل مسبق  لشركة.)-

-)تح و  مور ا تصفية في ا ذنوان)

ا تالي):
مسذود) الحاج  شارع  (14 رقم) (»

ا وفواوي،)حي ا سالم،)أكادور».))))))))))))

تذيين ا سي  بوتسرفين محم ) (-

كمصفي  لشركة.

تم اإلو اع ا وا وني   ى املحكمة)

 01/06/2022 في) بأكادور  ا تجارية 

تحت ع د)110080.   

389 P

STE ESCOMPTE SARL

 STE DOMAINE شركة

MAZOUL SARL AU
في:) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 

02/06/2022)قررت الجمذية ا ذامة)

االستثنائية)) لشركة املذكور2 ما ولي):

1)-)حل ا شركة)

مازو) خا    ا سي   تذيين  (- (2

ملكلف بتصفية ا شركة وجذل محل)

ا تصفية هو املور االجتماعي ا كائن)

ب وار غزا ة أوت عمير2 اشتوكةأوت)

باها

ا وا وني) امللف  او اع  تم  (- (3
إل زكان االبت ائية  املحكمة    لشركة 
تحت رقم)1076)بتاريخ)07/06/2022
390 P

FAKRO NEGOCE
شركة عات املسؤو ية املح ود2 

وشريك ا وحي 
رأسما ها 100.000 درهم 

ا كائن مورها  حي الحسني ز وة 
مراكش ا طابق ا ثاني شوة رقم 6 

ا زكان
ا سجل ا تجاري رقم 17465   

ا ذام) الجمع  محضر  بموت�سى 
ماي) (12 بتاريخ) املؤرخ  االستثنائي 

2022،)قرر ا شريك ا وحي  ما ولي:
الحسابات) على  املوافوة  (-
املتذلوين) امليزا ية  وعلى  الختامية 

بإقفال تصفية ا شركة
ا شركة) مصفي  عمة  إبرام  (-

ا سي 2  ال  بنى االدري�سي
-)مذاونة اإلقفال ا نهائي  تصفية)

ا شركة
باملحكمة)) ا وا وني  اإلو اع  تم 
بتاريخ) بإ زكان  االبت ائية 

03/06/2022))تحت رقم))1052
391 P

  EXTRA MEDIA INFO شركة
ا تشطيب ا نهائي  لشركة

ا ذام) الجمع  محضر  بموت�سى 
 EXTRA MEDIA ( االستثنائي  شركة)
 25/05/2022 ووم) املنذو   (INFO

تورر ما ولي
ا نهائي  شركة) ا تشطيب  (-
EXTRA MEDIA INFO)و تم))تح و )
االجتماعي:) املور  هو  ا تصفية  مور 
عمار2) تين  ب وار  ا سفلي  با طابق 
جماعة اوت اعمير2 اشتوكة اوت باها)
و عينت ا سي 2 وقاوي اميمة مصف)

 لشركة.)))))
كتابة) ا وا وني   ى  االو اع  تم 
ا ضبط باملحكمة االبت ائية ال زكان)

تحت رقم)1064))ووم)06/06/2022
392 P
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ائتما يان أوت ملول»فـيكـام كونسيلتنك)

 STE. ESPACE TLIL SERVICE-
S .A.R.L-AU

شركة فضاء تليل  لخ مات  
ش.ع.م.م. ش.و.

كراج ا كائن بحي الجري 2 بوتار 
ا وليذة اوت ملول

اإلشهـــار ا وا و ـــي الجري 2 ا رسمية
ا ذام) الجمع  محضر  بموت�سى 
   13/05/2022 بتاريخ) االستثنائي 
(* تليل  لخ مات) فضاء) شركة 

ش.ع.م.م.)ش.و.
تمت املصادقة على ما ولي):

)-)ا تصريح باال حالل ا تام  شركة)
*)ش.ع.م.م.) تليل  لخ مات) فضاء) (*

ش.و.
 MR. MHAMED(( تذيين ا سي(-
BIZA تتبع أعمال ا تصريح با حالل)
ا شركة وا تشطيب عليها من ا سجل)

ا تجاري ومصالح ا ضرائب و غيرها.
كراج) (: اال حالل) مور  تذيين  (-
ا وليذة) بوتار  الجري 2  بحي  ا كائن 

اوت ملول
اإلو اع) تم  ا وا وني. و   اإلو اع 
با زكان) االبت ائية  املحكمة    ى 
رقم) تحت  (30/05/2022 بتاريخ)

.1017
وا سجل ا تجاري تحت رقم)18925 

ا ـتـوقـيع

393 P

LOCSAM
شركة عات املسؤو ية املح ود2 

رأسما ها 100.000 ا  رهم
ا كائن مورها  رقم 105 شارع 

ا فارابي شوة رقم 5 حي ا  اخلة  
أكادور

ا سجل ا تجاري رقم 26071
ا ذام) الجمع  محضر  بموت�سى 
االستثنائي املؤرخ بتاريخ)4)ماي2022،)

قرر ا شركاء)ما ولي:
 4 من) املسبق  شركة  -الحل 

ماي2022
هللا) ا سي   نيوعب   تذيين  (-

مصفي ا شركة

كمور) االجتماعي  املور  تح و   (-

ا تصفية.

باملحكمة ا وا وني  اإلو اع   -تم 

ا تجارية بأكادور بتاريخ)02/06/2022 

تحت رقم)110104.

394 P

 STE KHIJA MANAGEMENT

SARL
 N° 4 BLOC(A : املور االجتماعي

ANZA AGADIR

بتاريخ) عرفي  عو   بموت�سى 

مساهمو) قرر  ثم  (09/03/2022

ا شركة ما ولي:

1))-)ا تصفية ا نهائية  لشركة.

ا سجل) على  ا تشطيب  (- (2

ا تجاري رقم):31313  

بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ا تجارية) املحكمة  ا ضبط   ى 

110093بتاريخ) ( رقم) تحت  باكادور 

02/06/2022
 لخالصة وا تذكير

)قبال حسن

395 P

IMATARZEN TRANS SARAL
ا تصفية ا نهائية  لشركة

ا غير) ا ذام  الجمع  بموتضـى 

 19/05/2022 في) املؤرخ  ا ذادي 

 IMATARZEN TRANS»  شركة)

رقم) ا تجاري  ا سجل  («SARAL

17327)ا زكان))تورر ماولي:)

1)–)ا تصفية ا نهائية  لشركة.

حفيظ) ا سي   تذيين  تم  (- (2

با تصفية.ومور) مكلف  ا ذفاني 

سي ي) حي  الخليج  شارع  ا تصفية 

آوت) شتوكة  بيوكرى  شريف  سذي  

بها:

باملحكمــة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

في31/05/2022  ( االبت ائية ا زكان،)

تحت رقم)1024. 

396 P

رتكا ترانس ش.م.م
رأسما ها 600.000 درهم

املور االجتماعي.اوت همو سي ي 
بيبي بيوكرى 

شتوكة اوت باها
ا ذام) الجمع  محضر  بموت�سى 
 07/04/2022 بتاريخ) االستئنائي 
 20/04/2022 بتاريخ) املسجل  و 
 .4542/2022 رقم) تحت 
   OR. .RE    2022000506012075

قرر ا شركاء)ما ولي.
-)تحويل االسهم بشكل قا وني
-)ا زياد2 في ا رسمال ا شركة

-)تذ ول ا وا ون األسا�سي  لشركة
-)ا صالحيات ا رسمية

كتابة) ا وا وني   ى  اإلو اع  تم 
ا ضبط باملحكمة االبت ائية بإ زكان)
بتاريخ)2022/05/26)تحت رقم)995
397 P

 YAR SERVICE  شركـة
بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

بتاريخ)31/05/2022)تورر ما ولي:
1/)تفويت حصص اجتماعية من)
طرف ا سي 2 صباح بنسيف  فائ 2)

ا سي :)جمال املنصوري
2/)اإلدار2:))عن  ا سي :)) ور ا  ون)

املنصوري
3/)ا رفع من رأسمال ا شركة من)

10.000)الى)100.000)درهم.
اإلو اع) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 
ا ضبط) كتابة  ا وا وني   ى 
بتاريخ)))))))))))))))))))))) ال زكان  االبت ائية   لمحكمة 

06/06/2022)تحت رقم:1066  
398 P

اكغيكلتوغا ديل سيغ ش.م.م
رأسما ها 500.000درهم

املور االجتماعي: دوار توعمال عالل 
اوت عمير2 بيوكرى 

شتوكة اوت باها
ا ذام) الجمع  محضر  بموت�سى 
 2021/05/25 بتاريخ) االستثنائي 
بتاريخ)) ببيوكرى  واملسجل 
 RE 3585 ( تحت رقم) (2021/06/03

OR 3823)))قرر ا شركاء)ما ولي):

-تحويل االسهم بشكل قا وني
اكرو) جاز  من  االسهم  تفويض  (-

كونسو تينغ  لسي  حمي  املسيذ .
•)تغيير ا شكل ا وا وني.
•)تذ ول املادتين)6)و)7.
•)ا صالحيات ا رسمية.

كتابة) ا وا وني   ى  اإلو اع  تم 
ا ضبط باملحكمة االبت ائية بإ زكان)
بتاريخ)2022/04/22)تحت رقم)784 

من أجل ا نشر وا بيان
املسير)

399 P

»ANZA CONSTRUCTION »  
شركة عات املسؤو ية املح ود2 

تفويت الحصص اإلجتماعية.
بتاريخ) عرفي  عو   بموت�سى 
جميع) تفويت  تم  (،07/04/2022
تملكها) ا تي  اإلجتماعية  الحصص 
ا ذب الوي) املحفوظ  محم   ا سي  
)5000)حصة)) لسي  حسن الحرش.
-)استوا ة ا سي  محم  املحفوظ)
ا ذب الوي من منصب مسير2 ا شركة)
وتذيين ا سي  حسن الحرش مسيرا)

شريكا وحي ا مل 2 غير مح د2.
ا وا وني  لشركة) ا شكل  تغيير  (-
من شركة عات املسؤو ية املح ود2)
إلى شركة عات املسؤو ية املح ود2)

بشريك وحي .
األسا�سي) ا وا ون  تحيين  (-

 لشركة.
تم اإلو اع ا وا وني بكتابة) ( وق )
ا تجارية) ( املحكمة) ا ضبط   ى 
تحت) (03/06/2022 باكادوربتاريخ)

رقم)110116.
 لخالصة و ا بيان

عن املسير،

400 P

  STE  AMIRAL IMMOBILIER
SARL

ا ذام) الجمع  محضر  ( بموت�سى)
االشتتنائي مؤرخ))ووم)30/05/2022

تم اح ات تغييرات بشركة)):
  STE  AMIRAL IMMOBILIER

SARL
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حيت) درهم  (500.000 رأسما ها)
اتفق على ما ولي

مملوكة) حصة  (206 تفويت) (*
209)حصة)  لسي  اجميك محم ))و)

مملوكة  لسي  فارس بن إبراهيم و
مملوكة  لسي ) حصة  (209
مملوكة) (209 و) ا ذزيز  ازباعيم عب  

 لسي  رشي  بن تي)
ما مجموعه)833)حصة اجتماعية)

 صالح ا سي  جمال ازباعيم).
مملوكة) حصة  (210 تفويت) (*
208)حصة)  لسي  اجميك محم ))و)

مملوكة  لسي  فارس بن إبراهيم و
مملوكة  لسي ) حصة  (208
مملوكة) (208 و) ا ذزيز  ازباعيم عب  

 لسي  رشي  بن تي)
ما مجموعه)834)حصة اجتماعية)

 صالح ا سي  إبراهيم بن ج ي).
*تحيين ا وا ون األسا�سي  لشركة
اإلو اع ا وا وني وضع في املحكمة)
ووم07/06/2022  ( ا تجارية باكادور)

تحت رقم)110144
ا سجل ا تجاري:50727

401 P

  SOCIETE  CHEBBAH TRANS
 société à responsabilité limitée

à associé unique
Au(capital(de 100 000 DHS
 Siège(social: APP(N° 5, 1ER
 ETAGE(IMM 1 AL(BARAKA

ADRAR AGADIR
RC: 45293 / AGADIR

حصة اجتماعية) (1000 بيع ل) (•
من طرف ا سي  محم  شباح  فائ 2)

ا سي  عب  ا وهاب ا ذثماني.
ا سي ) وتذين  املسير  استوا ة  (•
عب  ا وهاب ا ذثماني كمسير ج و )

 لشركة.
ا وهاب) عب   ا سي   تذيين  (•
ا ذثماني كمسؤول عن نشاط ا نول)

 لشركة.
•)ا توقيع االجتماعي.

األسا�سي) ا وا ون  تذ ول  (•
 لشركة.

تم اإلو اع ا وا وني   ى املحكمة)
ا تجارية بأكادور بتاريخ)2022/05/25 

تحت رقم)110014 .
402 P

 G-ROUDANA KINE 
شركة  االشخاص.

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 44 
تجزئة ب ر شارع املواومة 83000-  

تارودا ت املغرب.

*تفويت حصص.
* استوا ة مسير ا شركة.

* تغيير ا شكل ا وا وني  لشركة.
*تحيين ا نظام األسا�سي.

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.2701

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
تمت) (2022 ماي) من  (25 في) املؤرخ 

املصادقة على:
ا ه ى) ا سي 2  ور  *تفويت 
من) اجتماعية  حصة  كربيص450)
450)حصة  فائ 2 ا سي  عب ) أصل)
هللا كربيص بتاريخ)25)من ماي2022.
*)استوا ة مسير2 ا شركة ا سي 2)

 ور ا ه ى كربيص.
*)تغيير ا شكل ا وا وني  لشركة.

*تحيين ا نظام األسا�سي.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية بتارودا ت بتاريخ)06)وو يو)

2022)تحت رقم245.
403 P

مسيمو ترونز ش.م.م
رأسما ها 2.200.000 درهم

املور االجتماعي: دوار توعمال عالل 
اوت عمير2 بيوكرى 

شتوكة اوت باها
ا ذام) الجمع  محضر  بموت�سى 
 26/01/2022 بتاريخ) االستثنائي 
بتاريخ))) ببيوكرى  واملسجل 
 RE 1848(((22/02/2022)تحت رقم

OR 1864))قرر ا شركاء)ما ولي):
-)تحويل االسهم بشكل قا وني

ا سي  محم ) االسهم  تفويض  (•
املسيذ   لسي  حمي  املسيذ .

•)تغيير ا شكل ا وا وني.

•)تذ ول املادتين)6)و)7.
•)ا صالحيات ا رسمية.

كتابة) ا وا وني   ى  اإلو اع  تم 
ا ضبط باملحكمة االبت ائية بإ زكان)
بتاريخ)2022/04/08)تحت رقم)671 

))))من أجل ا نشر وا بيان
)))املسير)

404 P

  LADY DA PRIME  SARL 
RC :8211

تغييرات قا و ية
)بموت�سى محضر جمع عام بتأريخ)))

19/05/2022))تمت املوافوة على):
حصة اجتماعية) ( (500 تفويت) (-
وحياوي) مو�سى  ا سي   حصص  من 

 صالح ا سي  إدريس ا رحالي.
األنشطة) وتغيير  إضافة  (-
ا فواكه) استيراد وتص ور  ا رئيسية:)
إدار2) (/ والحمضيات) والخضروات 
ا وطني) ا نول  (/ ا زراعية) األرا�سي 

وا  ولي  لبضائع  فائ 2 ا غير.
وحياوي) مو�سى  ا سي   تذيين  (-
كمسيرون) ا رحالي  إدريس  وا سي  

 لشركة مل 2 غير مح د2.
ا وا وني   ى) اإلو اع  تم   و  
االبت ائية) باملحكمة  ا ضبط  كتابة 
(: بتاريخ) (709 رقم) تحت  تارودا ت 
ا تجاري) رقم سجلها  (07/06/2022

هو:8211.
405 P

STE ROYAS  SARL
23927ا سجل ا تجاري))

تذ ول
بموت�سى عو  عرفي محرر بتاريخ)

30/05/2022)قرر ما ولي:))))
بلوك) من  ا شركة  مور  تحويل  (-
ملول) اوت  املزار  طريق  (77 رقم) (4
163)حي) 03)رقم) بلوك) ( ( الى ا ذنوان)

قصبة ا طاهر اوت ملول))).
-)بيع)250)حصة من طرف ا سي )
أحم ) ا سي   إلى  املنصوري  محم  
حصة من طرف) (250 ا رايس و بيع)
ا سي ) إلى  بنذ ي  حسن  ا سي  

مبارك بناحو

-تحيين ا وا ون األسا�سي  لشركة.

با سجل) ا شركة  تسجيل  تم 

 1078 رقم) تحت  ( با زكان) ا تجاري 

بتاريخ)07/06/2022.

406 P

عتماني ترونزورد ش.م.م
رأسما ها 100.000درهم

املور االجتماعي: دوار توعمال عالل 

اوت عمير2 بيوكرى 

شتوكة اوت باها

ا ذام) الجمع  محضر  بموت�سى 

 2021/05/19 بتاريخ) االستثنائي 

بتاريخ)) ببيوكرى  واملسجل 

 RE 3771(((2021/05/24)تحت رقم

OR 3758 QCE E15A/15287)قرر)

ا شركاء)ما ولي):

تحويل املور االجتماعي من رقم) (•

12)بلوك د مجموعة اركا ة اوت ملول)

عمير2) اوت  توعمال  دوار  الى  ا زكان 

بيوكرى.

كتابة) ا وا وني   ى  اإلو اع  تم 

ا ضبط باملحكمة االبت ائية بإ زكان)

بتاريخ)2022/04/08)تحت رقم)672.
))))من أجل ا نشر وا بيان

)))املسير)

407 P

 SOCIETE AZOUL

ASSURANCE SARL

في)) املؤرخ  طبوا  لذو  

على) املصادقة  تم  (09/05/2022

ا تغيير ا تالي):

تحويل املور االجتماعي  لشركة) (-

إلى تجزئة بني از اسن رقم)47)ا طابق)

األول شوة رقم)2)حي رياض ا  شير2)

الجهادوة ا زكان.)

ا وا وني  لشركة) اإلو اع  تم 

باملحكمة االبت ائية با زكان تحت رقم)))

1043/2022)))بتاريخ))2022/06/01. 

408 P
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 HORTI GO
شركة مح ود2 املسؤو ية

رأسمال: 100.000،00 درهم

سجل تجاري 36029

  ا تذريف ا ضريبي رقم 

001985607000026

 رقم ا تذريف املوح  24921548

املور:س م ف 806 توسوس، جماعة 

بلفع، اقليم شتوكة اوت باها

تحويل املور االجتماعي  لشركة 
االستثنائي) ا ذام  الجمع  إثر 

قرر) (2022 فبراور) (14 املنذو  بتاريخ)

ا شركاء)ما ولي:

االجتماعي) املور  تحويل  (-

املوجودفي) ا ذنوان  من   لشركة 

ا تجزئة3261،)ا طابق ا ثاني،ا شوة)

03،)شارع الخميسات،)حي املحم ي،)

س) في  الج و   ا ذنوان  الى  اكادور.)

بلفع،) جماعة  توسوس،) (806 م ف)

اقليم شتوكة اوت باها

من) ا رابع  ا فصل  تذ ول  (-

ا وا ون األسا�سي  لشركة مع األخذ)

بذين االعتبارهذاا تغيير.-

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

أبريل) (22 بتاريخ) بإ زكان  االبت ائية 

2022)تحت املرجع رقم)17192

409 P

 FIDUCIAIRE ESCOMPTE

   STE IMRAN FRUIT شركة

SARL AU ش. م. م
تحويل مور ا شركة 

بموت�سى محضر الجمذية ا ذامة)

االستثنائية بتاريخ:)02/06/2022 

تورر ما ولي:)

إلى) ا شركة  مور  تحويل  (- (1

ا ذنوان ا تالي:)دوار تن همو ادوكران)

جماعة ا صفاء)اشتوكة أوت باها.

-)تم إو اع امللف ا وا وني  لشركة)

  ى املحكمة االبت ائية إل زكان تحت)

رقم)1077)بتاريخ)07/06/2022

410 P

   MALKMER PROJECTS شركة
SARL  AU

شركة عات مسؤو ية مح ود2 
املساهم ا وحي 
100.000 درهم.

املور االجتماعي مكتب رقم 02، 
ا طابق األول، ا بوذة رقم 13، 

شارع املرابطين، منطوة بني إز اسن 
ا سكنية، دشير2 الجهادوة، إ زكان 

إقليم آوت ملول
عرفي  لمساهم)) عو   بموت�سى 
ا وحي  املؤرخ بتاريخ))08/03/2022،)

تورر ماولي:
-) ول مكتب

قرر املساهم ا وحي   ول املكتب)
املسجل املنشأ حا ًيا من:))265)شارع)
 92 رقم) ا تاسع  طابق  ا زرقطوني 

ا  ار ا بيضاء.
)الى مكتب رقم)02)،)ا طابق األول)
(، 13)،)شارع املرابطين) ،)ا بوذة رقم)
منطوة بني إز اسن ا سكنية)،)دشير2)

الجهادوة)،)إ زكان إقليم آوت ملول
ا نظام) من  (4 املاد2) تذ ول  (-

األسا�سي
املكتب) (:4 على ا نحو ا تالي:املاد2)

ا رئي�سي
ووع املكتب املسجل في:

(، ا طابق األول) (، (02 )مكتب رقم)
(، املرابطين) شارع  (، (13 ا بوذةرقم)
منطوة بني إز اسن ا سكنية)،)دشير2)
إ زكان إقليم آوت ملول. (، الجهادوة)

(ا باقي  م وتغير)
ا وا وني   ى) اإلو اع  تم 
بتاريخ) بأكادور  ا تجارية  املحكمة 

20/05/2022)تحت رقم)109889
411 P

 Sté  PNEUMATIQUE
AZAITOUN s.a.r.l

 S.A.R.L(au(capital(de :
 100.000,00 dhs(Siège(Social
 : N° 32  Bloc(E, Cité(Azaitoun

Tikiouine Agadir
 R.C(Agadir : 29355, I.F :

 15237214 Taxe(Professionnelle

: 48758887, CNSS : 4870102
ICE : 001562895 0000 36

 Tél. :0528 290 641         GSM :
06 71 06 52 73

أكادور ووم : 2022/06/02
ا رفع من ا رأسمال

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
قرر) (،11/05/2022 بتاريخ)  لشركة 

ا سي  اسغاي محم  ما ولي:
ا شركة) رأسمال  في  ا زياد2  (.1
بمبلغ)400.000)و  وله من)100.000 

درهم إلى)500.000)درهم.)
األسا�سي) ا وا ون  تحيين  (.2

 لشركة.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
بتاريخ) بأكادور  ا تجارية 

02/06/2022)تحت رقم:)110091.
موجز وبيان

412 P

  SOCIETE  ROCHDI TRANS II
 Société à responsabilité limitée

à associé unique
Au(capital(de 100 000 DHS

 Siège(social : DOUAR(TINE(ALI
 OUADDI BELFAA CHTOUKA

.AIT BAHA
RC : 16855 / INEZGANE

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
املؤرخ في)01-06-2022

بمبلغ) تم رفع رأسمال ا شركة  (-
ق ره))400.000.00))درهم)

الحالي  لشركة) ا رأسمال  (-
100.000.00)درهم

الج و   لشركة) ا رأسمال  (-
500.000.00)درهم

-)تم رفع رأسمال ا شركة بإدماج)
الحساب الجاري  لشركاء)ومن خالل)

املساهمات ا نو وة.
األسا�سي) ا وا ون  تذ ول  (-

 لشركة.
إو اعه) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 
بتاريخ) بإ زكان  االبت ائية  باملحكمة 

2022-06-07)تحت رقم)1079        
413 P

STE ADEX TRANS SARL
 APPT(N°01 LOTISSEMENT

 ELOUROUD 1 N 257
 BOUZNIKA

ا زياد2 في رأسمال ا شركة
ا ذام) الجمع  محضر  بموت�سى 
بتاريخ) سليمان  بن  في  اإلستئنائي 

16/05/2022))تورر ماولي):
ا زياد2 في رأسمال ا شركة بما) (-
 100.000 700.000)درهم))من) ق ره)
درهم) (800.000 درهم  يصبح)
وع ك بتمويل من الحساب الخاص)

 لشركاء.
-)تحيين ا نظام األسا�سي  لشركة

ا وا وني   ى) اإلو اع  تم 
سليمان) ببن  االبت ائية  املحكمة 
تحت رقم302     (03/06/2022 بتاريخ)

ا سجل ا تجاري)5525
الخالصة  إلشهار)

414 P

 LA SOCIETE RENOV
TRAVAUX

ا ذام) الجمع  محضر  بموت�سى 
مارس2022  ( بتاريخ) مؤرخ  ا ذادي 

قرر ماولي):
-)اضافة ا نشاط ا تجاري ا تالي):

 ENTREPRENEUR DE
 TRAVAUX DIVERS OU

CONSTRUCTION
األسا�سي) ا وا ون  تح وث  (-

 لشركة.
كتابة) ا وا وني   ى  اإلو اع  تم 
 19 بتاريخ) ( ا ضبط باملحكمة أكادور)

ماي)2022)تحت رقم)109870
415 P

DOAA HSSIN  SARL AU
شركة مح ود2 املسؤو ية
رأسما ه 100.000 درهم

املور االجتماعي :دوار بوتوكة  تسراس  
أوالد برحيل عما ة تارودا ت

املذتبر) الجماعي  ا ورار  بموت�سى 
استثنائي  لشركاء) عام  بمثابة جمع 
قرر شركاء) (2022 مارس) (08 بتاريخ)
ش.م.م) («DOAA HSSIN» شركة)

رأسما ها)100.000)درهم،)ما ولي:
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•)تغيير ا نشاط ا رئي�سي)) لشركة:)
إل غاء)نشاط تأجير ا  راجات ا نارية)

/)استيراد وتص ور.
وممارسة:))أشغال عامة))أو ا بناء)

/)املطذمة.
املهري) طارق  ( ا سي ) استوا ة  (•
كو ه م ور)) لشركة)-)وتذيين ا سي 2)
) بطاقة) الحاملة) من�سي  مليكة  (:
   JC447629 رقم) ا وطنية  ا تذريف 

كمسير2 ج و 2.
 12 وق  ثم تذ ول ا فصول.03)و)

من ا وا ون األسا�سي
بكتابة) تم  ا وا وني  اإلو اع 
االبت ائية)) باملحكمة  ا ضبط 
2022)تحت رقم) 25)ماوو) بتارودا ت)

216
مختصر  غاوة ا نشر

416 P

 LE GIBIERS DU SOUSS شركة
ش.م.م

رأسما ها))40.000)درهم
تذ ول 

الجمع) محضر  بموت�سى 
بتاريخ) املؤرخ  االستثنائي  ا ذام 

2022/05/30)تورر ماولي):
تغيير ه ف ا شركة):

من):)ا صي .
إلى):)ا صي  ا سياحي.

كتابة) ا وا وني   ى  اإلو اع  تم 
بأكادور. ا تجارية  باملحكمة  ا ضبط 
رقم) تحت  (2022/06/02 ووم)

.110098
417 P

 STE NEFTARI MAROC SARL
 A.U

ا غير) ا ذام  الجمع  بموتضـى 
(،19/05/2022 في) املؤرخ  ا ذادي 
 NEFTARI MAROC  SARLشركة 

AU))تورر ماولي):)
-تغيير ا نشاط االجتماعي  شركة.)

*ح ف:
-االستراد و ا تص ور

اآلالت) و  املواد  في  -ا تجار2 
ا فالحية.

*زياد2:

-محطة ا وقود.

-بيع زيوت املحركات با توسيط.

-تحيين ا وا ون األسا�سي  شركة.

باملحكمــة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 االبت ائية بتارودا ت،)في)06/06/2022

تحت رقم)244.

418 P

شركة فارم�سي متمسك   ش.م.م 

ذات شريك واحد.
 PHARMACIE MOUTAMASSIK
رأسما ها:   695.000 درهم      

مورها االجتماعي:  رقم 233  إقامة 

16 تافوكت دشير2  . 

تغيير ا تسمية االجتماعية
ا شريك) قرار  محضر  بـمـوجـب 

 24/05/2022 في) املؤرخ  ( ا وحي )

تورر))ما ولي):

شركة)) من  ا تسمية  تغيير  (-

 PHARMACIE MOUTAMASSUK

 PHARMACIE ALYOSR ( ( إلى شركة)

 .DCHEIRA
ا وا ون) من  ا فصل3) تذ ول  (-

األسا�سي  لشركة املتذلق))با تسمية.

بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم  وق  

ا ضبط   ى هيئة املحكمة اإلبت ائية)

با زكان وع ك بتاريخ)2022/05/31

)تحت رقم)1033  
من اجل ا نسخة وا بيان

419 P

شركة:سود كاط
مورها االجتماعي: رقم 10 ا شطر 

1500 ا ذيون

شركة دات مسؤو ية مح ود2
راس ما ها: 100.000 درهم

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

بتاريخ)04/03/2022)قرار ا شركاء.

ا حي) االتي:) با ذنوان  فرع  فتح  (-

ا صناعي كلميم.

ا شركةبإضافة) نشاط  توسيع  (-

-خراطة) اآلالت) غيار  قطع  توري  

ميكا يكية-ا لحام

االبت ائية) باملحكمة  اإلو اع  تم 

تحت) (15/03/2022 بتاريج) بكلميم 

رقم)119/2022.

420 P

 STE PLATEFORME DE

 COMPETENCES DES

 INDUSTRIES AGRO

 ALIMENTAIRES ET

 AGRICOLES (PCI3A) » Sarl

AU

وفا2 املساهم ا وحي  واالعتراف 
بنول حوه االجتماعي إلى وريث

ا ذام) االجتماع  ملحضر  وفًوا 

(،2022 أبريل) (18 االستثنائي املؤرخ)

تورر:

ا وحي ) املساهم  بوفا2  االعتراف 

إلى) واالعتراف بنول حوه االجتماعي 

وريثه؛

بذ  وفا2 ا شريك ا وحي  ا سي )

في) تورتوريك،) جوزيف  و  إريك،)

بموجب عو  توثيوي))) (05/12/2021

مؤرخ بتاريخ)27/01/2022)من طرف)

املوثق))،حيث أصبح))ا سي  ماريوس)

تورتوريك) -) و  فرانسيس  يبروتون)

با سي 2) (
ً
ممثال (، ا وحي ) وريثه 

في) ا وحي   ا شريك   اتالي  يبروتون،)

ا شركة.

ومتلك ا سي  ماريوس فرانسيس)

سهم) مائة  تورتوريك  -) و   يبروتون)

مرقمة من)0)إلى)100)وح 2 من)100 

DHS)(مئة درهم)) كل منها.

م ور2) تذيين  اتالي  يبروتون 

وحي 2  لشركة  فتر2 غير مح د2.

ا تذ ول ا الحق  لنظام األسا�سي؛)

بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

با  ار) ا تجارية  باملحكمة  ا ضبط 

 2022 ماي) تاريخ24) ب  ا بيضاء،)

با سجل ا تجاري تحت رقم)382987

421 P

 STE DE LOISIR ET

 D’ANIMATIONDU FROND

 DE MER D’AGADIR

»SOLAFMA»   SARL
شركة مح ود2 املسؤو ية

مورها االجتماعي 

 PLACE DE L’UNION LOCAL A

.AGADIR PLAGE

محضر الجمع ا ذام االستثنائي 
بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

املؤرخ في)15/03/2022))قررمساهموا)

ا شركة ما ولي):

موفق) ا سي   بوفا2  اإلقرار  (- (1

قي ) كان  ا  ي  حمي   املجي   عب  

حياته شريكا بشركة صوالفما)).

حصة) (11000 توسيم) (- (2

موفق) اململوكة  لمرحوم  اجتماعية 

عب  املجي  حمي ))على ورثته كماولي):)

ماريا) حصة  لسي 2  (1375  -

حصة) (3667 و)  ويس  يوتن حمي  

 لسي 2 مريم اكنت  يوتن حمي  و)

سار2  ايس) حصة  لسي 2  (3667

573)حصة  لسي ) جونسن حمي  و)

الخطاب واسين عب  املجي  حمي  و)

573)حصة  لسي  الخطاب طه عب )

حصة  لسي ) (573 و) املجي  حمي  

الخطاب عادل عب  املجي  حمي  و)

منال) الخطاب  حصة  لسي 2  (286

حصة) (286 و) حمي   املجي   عب  

 لسي 2 الخطاب فيروال عب  املجي )

حمي .

عادل) سا م  ا سي   تذيين  (- (3

إعطائه) مع  كمسير  لشركة  ( منجي)

ا بنكي) و  اإلداري  اإلمضاء) صالحية 

مل 2 سنة واح 2.

األسا�سي) ا وا ون  تذ ول  (- (4

 لشركة.

بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ا تجارية) املحكمة  ا ضبط   ى 

)تحت) (27/05/2022 بتاريخ) ( باكادور)

رقم)110043. 

422 P
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عقد تسيير حر

تم) (2022/05/19 بتاريخ) إ ه 

تحرير عو  تسيير حر بين،

فاضمة) .ا سي 2  األول) ا طرف 

ا وطنية) الحاملة  لبطاقة  اكبون،)

J70465(رقم

رشي ) ا سي   (. ا ثاني) ا طرف 

بنسمذيل،)الحامل  لبطاقة ا وطنية)

JB480550(رقم

األول) ا طرف  خال ه  من  اتفق 

الحر  لمحل) ا تسيير  مهام  إسناد 

مسذود) بشارع  ا كائن  ا تجاري 

ا وفواوي رقم)67)حي ا سالم،)اكادور)

تحت) ا تجاري  با سجل  املسجل 

مل 2) الى ا طرف ا ثاني،) (76632 رقم)

سنتان ابت اءا من)2022/06/01

423 P

 STE TASSILA ENGINS SARL

AU

شـركةعات مسـؤو ية مح ود2 

وشريـك وحي 

رأسما ها: 600.000 درهــم

مورها : شارع ابن ا هيثم ، رقم 163، 

املنطوة ا صناعية  تاسيال ا  شير2 

الجهادوة - ا زكان

س.ت: 15863

الجمع) مشاورات  بموت�سى 

بتاريخ) املنذو   االستثنائي  ا ذام 

أحكام) بموت�سى  و  (،26/05/2022

املاد2))86)من ا وا ون)96-5)ا صادر)

قررا شريك) (، (1997 فبراور) (13 في)

ا شركة) نشاط  يستمر  أن  ا وحي  

وبا تالي ع م حل ا شركة قبل األوان.

ا وا وني) اإلو اع  تم 

بتاريخ) بإ زكان  باملحكمةاالبت ائية 

07/06/2022)تحت ا رقم)1069.

424 P

 STE ABHAJE TOURISME

SARL AU
شـركة عات مسـؤو ية  مح ود2 

وشريـك وحي 
رأسما ها : 10.000  درهــم

مورها : شارع ابن ا هيثم ، رقم 163، 

املنطوة ا صناعية تاسيال ا  شير2 

الجهادوة - ا زكان

س.ت: 17127

الجمع) مشاورات  بموت�سى 

بتاريخ) املنذو   االستثنائي  ا ذام 

أحكام) بموت�سى  و  (،17/05/2022

املاد2))86)من ا وا ون)96-5)ا صادر)

قررا شريك) (، (1997 فبراور) (13 في)

ا شركة) نشاط  يستمر  أن  ا وحي  

وبا تالي ع م حل ا شركة قبل األوان.

ا وا وني) اإلو اع  تم 

بتاريخ) بإ زكان  باملحكمةاالبت ائية 

07/06/2022)تحت ا رقم)1070.

425 P

شــركة فال أومليل مونيتيك 

ش.م.م
 SOCIETE FAL OUMLIL »

« MONETIQUE sarl a.u
رأس ما ها 100.000 درهم

املور االجتماعي: محل رقم 2 اقامة 

207 فال أومليل مو يتيك أݣادور

بموت�سى عو  عرفي مؤرخ بتاريخ)

ا سي ) فوت  2022م،) أبريل) (06

حصة) (1000 ا بوعناني) علي  محم  

فال أومليل) (» ا تي وملكها في شركة)

فاطمة) ا سي 2  ») صالح  مو يتيك)

ا زهراء)وسكيت.

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

االستثنائي) ا ذام  املذادل  لجمع 

مو يتيك) أومليل  فال  (»  شركة)

أبريل) (06 بتاريخ) املؤرخ  ش.م.م  («

2022م،)تورر ما ولي:

-)املصادقة على تفويت الحصص)

علي) محم   ا سي   ( وملكها) ا تي 

فاطمة) ا سي 2  ا بوعناني  صالح 

ا زهراء)وسكيت

علي) محم   ا سي   إستوا ة  (-
تذيين) و  ا تسيير  من  ا بوعناني 
وسكيت؛) ا زهراء) فاطمة  ا سي 2 
ا وطنية) ا تذريف  الحاملة  بطاقة 
وحي 2) مسير2  J437844؛) رقم)

 لشركة مل 2 غير مح ود2.
وا بنكي) اإلجتماعي  ا توقيع  (-
ا شركة  لسي 2) باسم  ا وحي  

فاطمة ا زهراء)وسكيت.
-)تذ ول ا فصول))6،)7)و)13)من)

ا وا ون األسا�سي  لشركة.
الج و ) األسا�سي  ا وا ون  تبني  (-
املح ود2) املسؤو ية  عات   لشركة 
أومليل) فال  ( ا وحي ») با شريك 

مو يتيك)».
ا وا وني   ى) اإلو اع  تم   و  
بتاريخ) بأڭادور  ا تجارية  املحكمة 
26/04/2022م تحت رقم:)109544.
426 P

 STE  LE GRANDS MOULINS.
DE TIZNIT S.A

است عاء إلى الجمع ا ذام ا ذادي 
واالستثنائي

ا ساد2 مساهمي شركة املطاحن)
ا كبرى  تيز يت ش.م شركة مجهو ة)
درهم) (46.000.000 االسم رأسما ها)
«ستة و أربذون مليون درهم»)ومورها)
تافراوت) طريق  (1 كلم) االجتماعي 
ا تجاري) با سجل  موي 2  تيز يت-)
25/1)  ى املحكمة االبت ائية) ع د)
ا ذام) الجمع  إلى  م عوون  بتيز يت 
ا ذادي واالستثنائي  لشركة وا لذون)
 26 سينذو ان بمور ا شركة بتاريخ)
ا رابذة) ا ساعة  على  (2022 وو يو)
وع ك  ت اول) مساء) وا سادسة 

ج ول األعمال األتي):
•)قراء2 تورير املجلس اإلداري.

•)قراء2 تورير مراقب الحسابات
•)املصادقة على حسابات ا شركة)

 سنة)2021.
اإلداري) املجلس  عمة  إبراء) (•
حسابات) عن  الحسابات  ومراقب 

سنة)2021.
سنة) حسابات  في  تائج  ا بث  (•

. 2021

ج و ) إداري  مجلس  تذيين  (•
حسب ا ووا ين الجاري بها ا ذمل.

•)تحويل األسهم عن طريق االراثة)
إبراهيم) ادحي  املرحومين   ورثة 

وفضيلة بيشا.
حسب) ا ترخيص  إلداريين  (•

ا ووا ين الجاري بها ا ذمل.
•)مختلفات.

وق  تم وضع رهن إشار2 ا ساد2)
منذ) ا شركة  بمور  املساهمين 
ا وثائق) جميع  (2022 مارس) (31
تسليمها  هم) ا واجب  واملستن ات 

كما تنص على ع ك ا ووا ين.)
حرر بتز يت في)))31/05/2022

ملخص قص  ا نشر
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NAGECOBA
SARL A.U

تأسيس شركـــــة ع ت املسؤو ية 
املح ود2   لشريك ا وحي 

بتاريخ) عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) وضع  تم  (01/06/2022
املميزات) عات  األسا�سي  لشركة 

ا تا ية):
 NAGECOBA SARL (: ا تسمية)

.A.U
ا ه ف):)ا تطوير ا ذواري املواول)
ا بناء،) أعمال  لجميع  ا ذواري 
واألعمال) املذ ات،) ا توسيم،)
وتأجير) واقتناء) إنشاء) املتنوعة؛)
وتركيب وتشغيل أي منشأ2 أو مصنع)
با نشاط) تتذلق  عمل  ورشة  أو 

االجتماعي.)
املور اإلجتماعي):)10،)ز وة الحرية)
5)ا  ار) ا طابق ا ثا ث ا شوة ا رقم)

ا بيضاء.
درهم) (100.000 (: ا رأسمال)
اجتماعية)) حصة  (1000 إلى) موزعة 
درهم  لحصة) (100.00 بويمة)

ا واح 2 في ملك):
 1000 (: الحفيان) إدريس  ا سي  

حصة اجتماعية.
امل 2):)99)سنة.

مل 2)) مسير2  ا شركة  (: ا تسيير)
غير مح ود2))من)):))ا سي ))الحفيان)

إدريس.
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اإلو اع) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 
ا ضبط) كتابة  ا وا وني   ى 
ا بيضاء)) با  ار  االبت ائية  باملحكمة 
رقم) تحت  (08/06/2022 بتاريخ)
تحت) ا تجاري  وا سجل  (827007

ع د)545953.
بمثابة موتطف وبيان

428 P

 FIDUCIAIRE(AL(AMANA(&CIEL

CONSULTING-SARL

 SIEGE(SOCIAL(:1,((RUE(Fath(Bnou

 Khaffane,(2éme(etage(–(Appt(3-

Belvédère CASA

Tel:(0522246888/0633131179

S.M LIGHT 
ش.م.م 

إنشاء) تم  (18/05/2022 بتاريخ)
وتسجيل قا ون شركة دات املسؤو ية)

املح ود2 وخصائصها هي كا تالي):
 S.M (: االجتماعية) ا تسمية 

LIGHT)ش.م.م.
ا ه ف االجتماعي):)ته ف ا شركة)

إلى):
املستلزمات) وتوزيع  استيراد 
ا تيار) وغيرها:) ا كهربائية  واألجهز2 
ا ووي وا ضذيف أو ا سائل،)تركيب)
واألجهز2) املستلزمات  وصيا ة جميع 

ا كهربائية وغيرها.
ا تجار2.

ا ذمليات) جميع  عامة  وبصفة 
واألثاثية) وا صناعية  ا تجارية 
مباشر2) ( املرتبطة) وا ذوارية واملا ية 
أو) املذلنة  باأله اف  مباشر2  غير  أو 

ا تي من شأنها أن تيسر إ ماءها.)
ا فتح ز وة  (1 (: االجتماعي)  املور 

 2 ا طابق) (3 رقم) شوة  خفان  بن 
بلف ور ا  ار ا بيضاء.

ا تسيير):)سيتم تسيير ا شركة من)
 CHAFIK MERIEM ا سي 2) طرف 
غير) ومل 2  مسير2  لشركة  بصفتها 
األخير2) ه ه  وسيووم  مح د2 
إدار2) من  ا شركة  أعمال  بمختلف 
سيتم) كما  قيود  أي  ب ون  وتنظيم 
جميع) في  توقيذها  على  االعتماد 

ا وثائق اإلدارية و ا بنكية.

ا رأسمال االجتماعي):ح د في مبلغ)
 1000 إلى) موسمة  درهم  (100.000
100)درهم) حصة اجتماعية من فئة)
 لواح 2 تخصص على ا شكل ا تالي):

 IRAQUI HOUSSAINI ا سي )
 500   MOHAMMED YOUSSEF

حصة.
 500 CHAFIK MERIEM(2 ا سي

حصة.
محرر2) حصة  (1000 املجموع)

با كامل.)
 IRAQUI ا سي ) ا شريك  دفع 
 HOUSSAINI MOHAMMED
YOUSSEF)ما مجموعه  و ا)50.000 

درهم.
 CHAFIK ا سي ) ا شريك  دفع 
مجموعه  و ا) ما   2 (MERIEM

50.000)درهم.
املجموع):)100.000)درهم محرر2)

با كامل.
ا سنة االجتماعي):)تبت ئ في االول)
من وناور وتنتهي في)31)ديسمبر من كل)

سنة.
99)سنة تبت ئ) :)مح د2 في) امل 2)
ا نهائي  لشركة)) تأسيس  ووم  من 
االوان) قبل  الحل  حا ة  باستثناء)
عليه) املنصوص  ا تأجيل  حا ة  أو 

قا و يا.
باملحكمة) تم  ا وا وني  اإلو اع 
رقم) تحت  با  ار  بيضاء) ا تجارية 
بتاريخ) ا تجاري  544591) سجل 

.30/05/2022
 إلشار2 وا تنبيه)

املسير2)

429 P

MCF AFRICA
شركة عات املسؤو ية املح ود2

رأسما ها : 100.000 درهم
املور االجتماعي : 59، شارع 

ا زرقطوني، ا طابق 6، رقم 18
ا  ار ا بيضاء

رقم ا سجل ا تجاري : 545305
بتاريخ عرفي  عو    بموت�سى 
ا وا ون) وضع  تم  (2022 ماي) (16
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 مميزاتها كا تالي):

.MCF AFRICA(:(االسم ا وا وني
استشارات) (: االجتماعي) ا ه ف 

إدارية.
شارع) (،59 (: االجتماعي) املور 
(،18 رقم) (،6 ا طابق) ا زرقطوني،)

ا  ار ا بيضاء.
ا شركاء):

ا واطن) مالطو  وونس  ا سي  
ا سفراء) تجزئة  أ جر2  ز وة  (،55 ب)
ا سوي�سي ا رباط وشركة أم �سي اف)
ا تأجير) ش.م.ح مورها مبنى مكاتب 
املنطوة) (E-16F-29 رقم) مكتب  أي 
اإلمارات) ا شارقة  بالحمرية  الحر2 

ا ذربية املتح 2.
ح د مبلغ ا رأسمال) (: ا رأسمال)
 1000 درهم موسم إلى) (100.000 في)

حصة من فئة)100)درهم.
تم تذيين ا سي  وونس) (: ا تسيير)
أ جر2) ز وة  (،55 ب) ا واطن  مالطو 
كمسير) ا رباط  ا سوي�سي  ا سفراء)
ملوتضيات) طبوا  قا وني  لشركة 

ا وا ون األسا�سي.
با سجل) ا شركة  تسجيل  تم 
بتاريخ) ا تجاري مل ونة ا  ار ا بيضاء)

2)وو يو)2022)تحت رقم)545305.
429P مكرر

CAFE DINERO
SARL AU

تأسيس شركة مح ود2 املسؤو ية 
بشريك وحي 

با  ار) عرفي  عو   بموجب 
تم) (2022 أبريل) (21 بتاريخ) ا بيضاء)
وضع ا وا ون األسا�سي  شركة عات)
املميزات) عات  املح ود2  املسؤو ية 

ا تا ية):
 CAFE دونيرو) موهى  (: ا تسمية)

DINERO
املسؤو ية) عات  شركة  (: ا شكل)

املح ود2 بشريك وحي .
بيع املشروبات املسموح) (: ا ه ف)

بها.
املور االجتماعي):)ا  ار ا بيضاء)حي)
ا و س تجزئة)10AY)شارع ابو عباس)

ا سبتي.

من تاريخ) سنة ابت اء) (99 (: امل 2)
ا تجاري) ا سجل  في  ا تسجيل 

 لشركات.
درهم) (50.000 (: رأسمال ا شركة)
موسمة إلى)500)حصة اجتماعية من)
درهم  لحصة موزعة على) (100 فئة)

ا شكل ا تالي):
 500 رمضان) هللا  عب   ا سي  

حصة اجتماعية.
:)تسير ا شركة من طرف) ا تسيير)
غير) مل 2  رمضان  هللا  عب   ا سي  

مح ود2.
املحكمة) :)  ى  ا وا وني) اإلو اع 
رقم) تحت  ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 
 544263 ا سجل ا تجاري) (825385

بتاريخ)26)ماي)2022.
430 P

 AMOD INVEST
CONSULTING

SARL AU
تأسيس شركة عات مهام مح ود2

عات ا شريك ا وحي 
 AMOD ا شركة) تأسيس 
شركة) (INVEST CONSULTING
عات مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك)
ا وحي  عنوان مورها االجتماعي):)10 
زاوية شارع اوميل زوال وز وة عمر بن)

عالء)ا طابق ا ثا وي ا  ار ا بيضاء.
مسؤو ية) عات  شركة  تأسيس 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 
(: ا تجاري) ا سجل  في  ا تويي   رقم 

544869)با  ار ا بيضاء.
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (11
مسؤو ية) عات  األسا�سي  لشركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية):
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  االقتضاء)

.AMOD INVEST CONSULTING



ع د)5721 - 22)عو ا وذ 2)1443 )22)وو يو)2022)الجريدة الرسمية   10938

 BUREAU(:(غرض ا شركة باوجاز
 D’ETUDES ASSISTANCES ET

.CONSEILS
 10 (: االجتماعي) مورها  عنوان 
زاوية شارع اوميل زوال وز وة عمر بن)

عالء)ا طابق ا ثا وي ا  ار ا بيضاء.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال ا شركة)

درهم موسم كا تالي):
 TIBA ابتسام) تيبة  ا سي 2 
بويمة) حصة  (1000 (: (IBTISSAM

100)درهم  لحصة.
االسم ا ذائلي وا شخ�سي وموطن)

مسير ا شركة):
 TIBA ابتسام) تيبة  ا سي 2 
ح ائق) إقامة  (: عنوانها) (IBTISSAM
عين) (306 شوة) (A عمار2) بلف ور 
بطاقتها) رقم  ا بيضاء) ا  ار  ا برجة 

.BJ207432(ا وطنية
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
بتاريخ ا بيضاء) با  ار   ا تجارية 

31)ماي)2022)تحت رقم)825654.
 لخالصة واإلشار2

431 P

AL AAROUI PLAST
تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفـي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إو اع  تم  (،12/03/2022
املسؤو ية) عات  ا تأسي�سي  شركة 
وعات) واح   مسير  عات  و  املح ود2 

املميزات ا تا ية):
 AL AAROUI PLAST(:(ا تسمية

املواد) صناعة  (: ا ه ف)
واستيراد،) تص ور  ا بالستيكية،)

تجار2.
 5 رقم) (7 ز وة) (: االجتماعي) املور 
سي ي) ا سذاد2  (4 شوة) (2 طابق)

ا بر و�سي ا بيضاء.
من تاريخ) سنة ابت اء) (99 (: امل 2)

تأسيسها ا نهائي.
ا رأسمال) (: االجتماعي) ا رأسمال 
درهم) (100.000 االجتماعي مح د في)
اجتماعية) حصة  (1000 إلى) موسم 
من فئة100)درهم  لواح 2،)مكتتبة)

و محرر2 با كامل و موزعة  فائ 2):

ا سي  محم  ا بوزكري االدري�سي)
1000)حصة.

املجموع):)1000)حصة.
ا سنة االجتماعية):)تبت ئ ا سنة)
االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في)

31)ديسمبر.
تم تذيين ا سي  محم ) (: ا تسيير)

ا بوزكري االدري�سي.
با سجل) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ا تجاري   ى املحكمة ا تجارية با  ار)
(،2022/03/23 بتاريخ) ا بيضاء،)
تحت رقم)818588)وا سجل ا تجاري)

رقم)537419.
ملخص قص  ا نشر
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 CEMADE CENTRE MAROCAINE
D’EXPERTISE

TEL(:(0522(93(10(10

أبراج نعماد
ABRAJ NAAMAD

شركة عات مسؤو ية مح ود2 
بشريك واح 

رأسما ها : 100.000 درهم
تأسيس

بموت�سى عو  عرفي مؤرخ))با  ار)
تم) (،2022 أبريل) (22 بتاريخ) ا بيضاء)
عات) أسا�سي  شركة  قا ون  تحرير 
واح ) بشريك  مح ود2  مسؤو ية 

خاصيتها كا تالي):
 ABRAJ «أبراج نذماد») (: ا تسمية)

NAAMAD
ا شركة)) ه ف  وتح د  (: ا ه ف)

بإوجاز كما ولي):
منذش عواري.

وعموما جميع ا ذمليات ا تجارية،)
غير) أو  ا ذوارية  املا ية،) ا صناعية،)
أو) ارتباط مباشر  ا تي  ها  ا ذوارية،)
با غرض أعاله وا تي من) غير مباشر 
ا شركة) شانها أن تساع  على إ ماء)
املباشر2) املساهمات  كل  وكذ ك 
شكلها) كان  كيفما  املباشر2  غير  أو 
أو) مماثلة  أه اف  تتبع  مواوالت  في 

مرتبطة.
سمية) ز وة  (: االجتماعي) املور 
اقامة شهرزاد)3)ا طابق)5)ا رقم)22 

بامليي ا  ار ا بيضاء.

امل 2):)99)سنة.
 100.000 في) ح د  (: املال) رأس 
كل) حصة  (1000 إلى) مجزأ2  درهم 
محرر2) درهم،) (100 بويمة) واح 2 
نذماد ا سي    كاملة  و ا  فائ 2 

عب  املجي )1000)حصة.
نذماد) ا سي   عيين  (: ا تسيير)
عب  املجي  مسيرا  لشركة مل 2 غير)

مح ود2.
من فاتح وناور إلى)) (: ا سنة املا ية)

31)ديسمبر.
%) الحتياط ا وا وني) (5 (: األرباح)
وا باقي إما ووزع أو وخصص  تكوين)

احتياطي اضافي.
با سجل))) ا شركة  تسجيل  تم 
بتاريخ ا بيضاء) با  ار   ا تجاري 
01)وو يو)2022)تحت رقم)545089.

من أجل ا تلخيص واإلشهار
433 P

ADMIN SERV’ MAROC
تأسيس شركة عات املهام املح ود2 

وا شريك ا وحي 
مؤرخ) عرفي  عو   بموجب 
 17/05/2022 ووم) با بيضاء)
وضع) تم  امل ونة  بنفس  ومسجل 
ا ووا ين األساسية  شركة عات املهام)
املح ود2 وا شريك ا وحي  باملميزات)

ا تا ية):
ا تسمية):)اخذت ا شركة تسمية)

ADMIN SERV’ MAROC(:(ها 
املور ا رئي�سي):

ا غرض):)خ مات ادارية.
ا رأسمال) ح د  (: ا رأسمال)
االجتماعي في)10.000)درهم وموسمة)
درهم) (100 فئة) ( حصة من) (100 الى)

 لحصة و موزعة كا تالي):)
 KNAFO حصة  لسي ) (100

NATANIEL DAVID
امل 2):)ح دت م 2 ا شركة في)99 
با سجل) تسجيلها  تاريخ  من  ابت اء)

ا تجاري.
من) ا شركة  تسير  (: ا تسيير)
 KNAFO NATANIEL ا سي ) طرف 

.DAVID

ا وا وني) االو اع  تم  (: االو اع)
  ى املحكمة ا تجارية با بيضاء)ووم)

02/06/2022)تحت رقم)826206.
ا تجاري) با سجل  وا تسجيل 
  ى املحكمة ا تجارية با بيضاء)ووم)

02/06/2022)تحت رقم)545147.
 لنشر وا بيان
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 PHARMACIE ELHASSANI
CASABLANCA

SARL AU
ا سجل ا تجاري 544527

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفـي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إو اع  تم  (،21/02/2022
املسؤو ية) عات  ا تأسي�سي  شركة 
املح ود2 بشريك وحي  عات املميزات)

ا تا ية:
 PHARMACIE (: ا تسمية)

ELHASSANI CASABLANCA
مستوصف) تشغيل  (: ا ه ف)

صي  ية.
109/107)شارع) (: املور االجتماعي)
بر و�سي) سي ي  ا و س  حي   ابلس 

ا  ار ا بيضاء.
من تاريخ) سنة ابت اء) (99 (: امل 2)

تأسيسها ا نهائي.
ا رأسمال) (: االجتماعي) ا رأسمال 
 5.316.000 في) مح د  االجتماعي 
حصة) (53160 إلى) موسم  درهم 
درهم) (100 فئة) من  اجتماعية 

 لواح 2،)مكتتبة و محرر2 با كامل.
ا سنة االجتماعية):)تبت ئ ا سنة)
االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في)

31)ديسمبر.
ا سي 2) تذيين  تم  (: ا تسيير)
مسير2) الحسني  ا ذلوي  إحسان 

 لشركة مل 2 غير مح ود2
با سجل) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ا تجاري   ى املحكمة ا تجارية با  ار)
(،27/05/2022 بتاريخ) ا بيضاء،)

تحت رقم)825551.
ملخص قص  ا نشر
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 GRANDE PHARMACIE
DERB GNAOUA

SARL AU
ا سجل ا تجاري 545239

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفـي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إو اع  تم  (،28/05/2021
املسؤو ية) عات  ا تأسي�سي  شركة 
املح ود2 بشريك وحي  عات املميزات)

ا تا ية):
 GRANDE (: ا تسمية)

PHARMACIE DERB GNAOUA
مستوصف) تشغيل  (: ا ه ف)

صي  ية.
ز وة) (10 (: االجتماعي) املور 

الج و 2 درب كناو2 ا  ار ا بيضاء.)
من تاريخ) سنة ابت اء) (99 (: امل 2)

تأسيسها ا نهائي.
ا رأسمال) (: االجتماعي) ا رأسمال 
 10.900.000 في) مح د  االجتماعي 
حصة) (109000 إلى) موسم  درهم 
درهم) (100 فئة) من  اجتماعية 

 لواح 2،)مكتتبة و محرر2 با كامل.)
ا سنة االجتماعية):)تبت ئ ا سنة)
االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في)

31)ديسمبر.
تم تذيين ا سي  محم ) (: ا تسيير)
أمين بناني كب�سي مسير  لشركة مل 2)

غير مح ود2.
با سجل) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ا تجاري   ى املحكمة ا تجارية با  ار)
(،28/05/2021 بتاريخ) ا بيضاء،)

تحت رقم)826035.
ملخص قص  ا نشر
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LUXURY RENT MG
 وكسيري را ت إم ج

شركـة مح ود2 املسؤو ية
بشريك وحي 

رأسما ها 100.000 درهم
13 ز وة 282 ا طابق ا سفلي حي 

موالي عب  هللا - ا  ار ا بيضاء
ا ـتــأسـيـس

با  ار) عرفي  عو   بموت�سى 
ا بيضاء ا  ار  بتاريخ   ا بيضاء)

ا وا ون) تحرير  تم  (2022 ماي) (27

األسا�سي  شركة مح ود2 املسؤو ية)

خاصيتها) ا وحي   ا شريك  عات 

كا تالي):

ا تسمية):) وكسيري را ت إم ج.

ا ه ف):)

كراء)ا سيارات ب ون سائق.

املذامالت) جميع  عامة،) وبصفة 

ا تجارية أو االستيرادوة أو ا صناعية)

ا ذوارية) أو  املنوو ة  أو  املا ية  أو 

املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)

باألشياء)املذكور2 أعاله أو ا تي ومكن)

أن تساهم في إ ماء)ا شركة...

 282 ز وة) (13 (: االجتماعي) املور 

ا طابق ا سفلي حي موالي عب  هللا)

ا  ار ا بيضاء.

امل 2):)99)سنة).

درهم) (100.000 (: ا رأسمال)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) موسمة 

عن) الحصص  س دت  درهم  (100

كاملها ووزعت على ا شريك ا وحي )

ا سي  مغامر عب  ا رحمان.

ا تسيير):)عه  به مل 2 غير مح د2)

مغامر) مطلوة  لسي   وبصالحيات 

عب  ا رحمان املويم عين ا شق حي)

ا ياقوت ز وة)9)رقم)17)ا بيضاء.

 31 وناور إلى) (1 :)من) ا سنة املا ية)

ديسمبر.

5) الحتياط ا وا وني) (% (: األرباح)

ووضع) أو  ونول  أو  ووزع  أما  وا باقي 

تحت االحتياط))حسبما وورره الجمع)

ا ذام.

بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

با  ار) ا تجارية  باملحكمة  ا ضبط 

02/06/2022)تحت) ( ا بيضاء)بتاريخ)

رقم)826184. 

ا سجل) في  ا شركة  تسجيل  تم 

با  ار) ا تجارية  باملحكمة  ا تجاري 

تحت) (02/06/2022 بتاريخ) ا بيضاء)

رقم545321.
من أجل ا تخليص و اإلشهار)

437 P

FALSY HMS
SARL

تأسيس شركة
تم) مؤرخ،) عرفـي  عو   بموت�سى 
ا تأسي�سي  شركة) ا وا ون  إو اع 
وعات) املح ود2  املسؤو ية  عات 

املميزات ا تا ية):
FALSY HMS SARL(:(ا تسمية

تحويل) (: غرض ا شركة) (: ا ه ف)
ا ذام) ا بيع  (، ا تبغ) متجر  (، األموال)

 ألغذوة.
 6 شارع محم ) (: املور االجتماعي)
أبراج ا ف اء)6)رقم)3)ا  ار ا بيضاء.

من تاريخ) سنة ابت اء) (99 (: امل 2)
تأسيسها ا نهائي.

ا رأسمال) (: االجتماعي) ا رأسمال 
درهم) (50.000 في) مح د  االجتماعي 
اجتماعية) حصة  (500 إلى) موسم 
100درهم  لواح 2،)مكتتبة) من فئة)

ومحرر2 با كامل وموزعة  فائ 2):
مغربية) فل�سي  هاجر  ا سي 2 
الجنسية موا ي )19/5/1986)با  ار)
ا وطنية) حاملة  لبطاقة  ا بيضاء.)

 BE800037(رقم
مغربي) فل�سي  مروان  ا سي  
ا  ار) (13/5/1988 الجنسية موا ي )
ا بيضاء.)حامل  لبطاقة ا وطنية رقم)

.BE818307
مغربي) فل�سي  سليم  ا سي  
الجنسية موا ي )5/3/1997)مكناس)
 BE875541(حامل  لبطاقة ا وطنية
ا سنة االجتماعية):)تبت ئ ا سنة)
االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في)

31)ديسمبر.
ا سي ) ا شركة  تسير  (: ا تسيير)
الجنسية) املغربي  فل�سي  مروان 
با  ار) (13/05/1988 تاريخ) موا ي  
ا بيضاء.)حامل  لبطاقة ا وطنية رقم)
ا بيضاء) با  ار  املويم  (BE818307
6)حي) 2)ا شوة) ز وة  يسرين ا طابق)

ا راحة.
بشكل) ا شركة  تلتزم  (: ا توقيع)
املتذلوة) األعمال  جميع  في  صحيح 
ا ذمليات) جميع  في  سيما  وال  بها،)
املصرفية واملا ية،)من خالل ا توقيع)

املنفصل  لمسير املذكور أعاله.

ا ربح):)وكون ا ربح ا وابل  لتوزيع)

املا ية  اقًصا) ا سنة  ربح  صافي  من 

عن ) وكذ ك،) ا سابوة  الخسائر 

املبا غ ا تي سيتم وضذها) االقتضاء،)

في االحتياطي وزياد2 األرباح املرحلة)

من ا سنوات املا ية ا سابوة.

با سجل) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ا تجاري   ى املحكمة ا تجارية با  ار)

(،31/05/2022 بتاريخ) ا بيضاء،)

تحت رقم)544859.
ملخص قص  ا نشر
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ELWAJJANI TRADING شركة
شركة عات مسؤو ية مح ود2

رأسما ها : 100.000 درهم

املور االجتماعي : مركز زينيث 

 ألعمال شارع مسلم تجزئة بوكار 

ا طابق ا ثا ث شوة رقم 14 باب 

دكا ة مراكش

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2

بناء)على عو  عرفي مبرم بمراكش)

وضع) تم  (،19/05/2022 بتاريخ)

عات) األسا�سي  شركة  ا وا ون 

مسؤو ية مح ود2،)مميزاتها كا تالي):

 Elwajjani trading ( (: ا تسمية)

ش.م.م.

زينيث) مركز  (: االجتماعي) املور 

بوكار) تجزئة  مسلم  شارع   ألعمال 

باب) (14 رقم) شوة  ا ثا ث  ا طابق 

دكا ة مراكش.

:)ح دت م 2 ا شركة في99  امل 2)

تسجيلها) تاريخ  من  ابت اء) عاما 

با سجل ا تجاري ما  م وتم تم و ها)

أو حلها قبل األوان.

)ا ه ف):

ا سيارات) غيار  قطع  تاجر 

با توسيط.)استيراد وتص ور.

ا رأسمال):)ح د رأسمال ا شركة)

موسم) درهم  (100.000 مبلغ) في 

 100.00 فئة) من  حصة  (1000 إلى)

 درهم  لحصة،)قسمت على ا شركاء

كما ولي):
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الحامل) وونس،) ا وجاني  ا سي  
رقم) ا وطنية  ا تذريف   بطاقة 

541200EE):)500)حصة.
رشي ،) موالي  ا وجاني  ا سي  
ا وطنية) ا تذريف  الحامل  بطاقة 

رقم)E497971E : 500))حصة.
طرف) من  تذيين  تم  (: ا تسيير)
وونس،) ا وجاني  ا سي   ا شركاء)
رقم) ا وطنية  الحامل  لبطاقة 
كمتصرف  لشركة مل 2) (EE541200

غير مح ود2.)
من (: املا ية  لشركة)  ا سنة 
فاتح وناور إلى غاوة)31)ديسمبر من كل)

سنة.
اإلو اع) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 
ا وا وني باملحكمة ا تجارية بمراكش)
رقم)) تحت  (03/06/2022 بتاريخ)
136638،)تحت ا رقم ا ترتيبي)6059 

وتحت ا رقم ا تحليلي)126101.
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STE FIDAFCO SARL
Comptable Agréé

GSM(:(0662(55(12(40(CASA

 PETROLIUM
TECHNOLOGIE MODERNE

 ش.م .م. ش.و
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عو    بموت�سى 
تم) ا بيضاء) با  ار  (17-05-2022
األسا�سي  شركة) ا وا ون  وضع 
مح ود2 املسؤو ية ا شريك ا وحي )

تتسم بالخصائص ا تا ية):
 PETROLIUM (: ا تسمية)
 TECHNOLOGIE MODERNE

ش.م).م.)ش.و.
ا ه ف االجتماعي):))

املنتجات) تخزين  صيا ة صهاريج 
ا بترو ية.

10)ز وة الحرية) (: املور االجتماعي)
ا طابق)3)ا شوة)05)ا  ار ا بيضاء.

في)) ح د  (: االجتماعي) ا رأسمال 
 1000 موزعة على) درهم،) (100.000
100)درهم) حصة اجتماعية من فئة)
على) كليا  حررت  ا واح 2   لحصة 

ا شكل ا تالي):

 1000 ( (= ا سي  حبيب الخياري)
حصة.

امل 2):)99)سنة.
ا سنة االجتماعية):)من فاتح وناور)

إلى)31)ديسمبر.
تسير ا شركة من طرف) (: اإلدار2)

ا سي  حبيب الخياري.
بإمضاء) ا شركة  تلتزم  (: اإلمضاء)

ا سي  حبيب الخياري.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 
 825774 رقم) تحت  (31/05/2022
بتاريخ) ا تجاري  با سجل  وسجلت 

31/05/2022)تحت رقم)544895.
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STE FIDAFCO SARL
Comptable Agréé

GSM(:(0662(55(12(40(CASA

JBALA EXPRESS
 ش.م .م. ش.و
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عو    بموت�سى 
ا بيضاء،) با  ار  (18-05-2022
األسا�سي  شركة) ا وا ون  وضع  تم 
مح ود2 املسؤو ية ا شريك ا وحي )

تتسم بالخصائص ا تا ية):
 JBALA EXPRESS (:  ا تسمية)

ش.م).م.)ش.و.
ا ه ف االجتماعي):)

 ول اإلرسا يات.)
 ول ا سلع.

االستيراد وا تص ور.
10)ز وة الحرية) (: املور االجتماعي)

ا طابق)3)ا شوة)05)ا  ار ا بيضاء.
في)) ح د  (: االجتماعي) ا رأسمال 
 1000 موزعة على) درهم،) (100.000
100)درهم) حصة اجتماعية من فئة)
على) كليا  حررت  ا واح 2   لحصة 

ا شكل ا تالي):
ا سي  محم  هوار)=)1000)حصة)

امل 2):)99)سنة.
ا سنة االجتماعية):)من فاتح وناور)

إلى)31)ديسمبر.
تسير ا شركة من طرف) (: اإلدار2)

ا سي  محم  هوار.

بإمضاء) ا شركة  تلتزم  (: اإلمضاء)

ا سي ))محم  هوار.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

 825775 رقم) تحت  (31/05/2022

بتاريخ) ا تجاري  با سجل  وسجلت 

31/05/2022)تحت رقم)544897. 
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STE FIDAFCO SARL

Comptable Agréé

GSM(:(0662(55(12(40(CASA

MNGA
 ش.م. م

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عو    بموت�سى 

ا بيضاء،) با  ار  (2022 ماي) (12

األسا�سي) ا وا ون  وضع  تم 

تتسم) املسؤو ية  مح ود2   شركة 

بالخصائص ا تا ية):

ا تسمية):)MNGA)ش.م).م.

ا ه ف االجتماعي):

ا بيع و ا شراء.

االستيراد وا تص ور.

10)ز وة الحرية)) (: املور االجتماعي)

ا طابق)3)ا شوة)05)ا  ار ا بيضاء.

في)) ح د  (: االجتماعي) ا رأسمال 

 100 على) موزعة  درهم،) (10.000

حصة اجتماعية من فئة)100))درهم)

على) كليا  حررت  ا واح 2   لحصة 

ا شكل ا تالي):

(= املاموني موالي بناصر) ( ا سي )

50)حصة

ا سي  املاموني موالي محم )=)50 

حصة.

امل 2):)99)سنة.

ا سنة االجتماعية):)من)1)وناور إلى)

31)ديسمبر.

تسير ا شركة من طرف) (: اإلدار2)

ا سي ))املاموني موالي بناصر وا سي )

املاموني موالي محم .

بإمضاء) ا شركة  تلتزم  (: اإلمضاء)

ا سي  املاموني موالي محم ).

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 31 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

 825773 رقم) تحث  (2022 ماي)

وسجلت با سجل ا تجاري بتاريخ)31 

ماي)2022)تحت رقم)544893.
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STE FIDAFCO SARL

Comptable Agréé

GSM(:(0662(55(12(40(CASA

BOUTMAYA
ش.م .م. ش. و

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عو    بموت�سى 

ا بيضاء،) با  ار  (2022 ماي) (16

األسا�سي  شركة) ا وا ون  وضع  تم 

مح ود2 املسؤو ية ا شريك ا وحي )

تتسم بالخصائص ا تا ية):

ا تسمية):)BOUTMAYA)ش.م).م.)

ش.)و.

ا ه ف االجتماعي):))

اإلنذاش ا ذواري.
10)ز وة الحرية) (: املور االجتماعي)

ا طابق)3)ا شوة)05)ا  ار ا بيضاء.

في)) ح د  (: االجتماعي) ا رأسمال 

 1000 موزعة على) درهم،) (100.000

100)درهم) حصة اجتماعية من فئة)

على) كليا  حررت  ا واح 2   لحصة 

ا شكل ا تالي):

 1000 (= بواطماوة) رشي   ا سي  

حصة.)

امل 2):)99)سنة.

ا سنة االجتماعية):)من)1)وناور إلى)

31)ديسمبر.

تسير ا شركة من طرف) (: اإلدار2)

ا سي  رشي  بواطماوة.

بإمضاء) ا شركة  تلتزم  (: اإلمضاء)

املسير ا سي  رشي  بواطماوة.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 30 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

  825502 رقم) تحت  (2022 ماي)

وسجلت با سجل ا تجاري بتاريخ)30 

ماي)2022)تحت رقم544699 
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ASSAYIDA AL HOURA
SARLAU

بموت�سى عو  عرفي املؤرخ با  ار))
ا بيضاء))بتاريخ)16)ماي)2022)قررت))
ا شريكة ا وحي 2 إنشاء)شركة عات)
املسؤو ية املح ود2 عات الخصائص)

اآلتية):
 ASSAYIDA (: ا تسموة)

AL HOURA
ا غرض):)مباني،)مطور عوارات.

ا ه ى) تجزئة  (: االجتماعي) املور 
إقامة زينب)3)عمارE(2)رقم)43)سي ي)

مومن ا  ار ا بيضاء.
رأسما ها):)100.000)درهم مجزئ)
درهم) (100 حصة بويمة) (1.000 إلى)

 لحصة.
ا سي 2) ا شركة  يسير  (: إدارتها)

زهير فاطمة.
كتابة) ا وا وني   ى  اإلو اع  تم 
ا ضبط   ى املحكمة ا تجارية با  ار)
ا بيضاء)ووم فاتح وو يو)2022)تحت)
با سجل) واملوي 2  (825820 ا رقم)

ا تجاري تحت رقم)544999.
444 P

شركة ماراك جووي
سارل 

شركة عات مسؤو ية مح ود2 
رأسما ها : 10.000 درهم

املور اإلجتماعي : تجزئة مذط هللا، 
رقم 318، مكتب 3، ا طابق األول، 

أسكجور ، مراكش
بتاريخ) ا ذرفي  ا ذو   بموت�سى 
تورر وضع ا نظام) (،2022 أبريل) (26
عات) املؤسس  لشركة  األسا�سي 
املسؤو ية املح ود2 من شريك وحي ،)

وا تي تتميز بالخصائص ا تا ية):
ا تسمية):)ماراك جووي سارل.

مسؤو ية) عات  شركة  (: ا صفة)
مح ود2.

غرض ا شركة):)
واالفطار) املبيت  فن ق  تسيير 

واملنشأ2 ا سياحية)؛
حفالت،)  وات) وتسيير  تنظيم 

ومحاضرات)؛

كل ا ذمليات ا تجارية،) وعموما،)
املا ية،)املنوو ة و ا ذوارية،)املرتبطة)
مباشر2 أو بشكل غير مباشر باألنشطة)
أن) ومكن  ا تي  أو  ا ذكر  ا سا فة 

تساهم في تطوير ا شركة.
مذط) تجزئة  (: االجتماعي) املور 
ا طابق) (،3 مكتب) (،318 رقم) هللا،)

األول،)أسكجور،)مراكش.
امل 2):)99)سنة.

درهم تجزئة) (10.000 (: ا رأسمال)
فئة) من  اجتماعية  حصة  (100 إلى)

100)درهم  لواح 2.
فيربيك) ا سي   عين  (: ا تسيير)
ستيف فرا ك))ميشال جيرار،)مسيرا)

 لشركة.
اإلو اع) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 
ا وا وني   ى كتابة ا ضبط باملحكمة)
ا تجارية بمراكش بتاريخ))فاتح وو يو)
ا سجل) (،136351 تحت رقم) (2022

ا تجاري رقم)126081.
445 P

 GROUPE SCOLAIRE RIAD
NOBALAA2 PRIVE

SARL
تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
 2022 ماي) (10 بتاريخ) ا  ار ا بيضاء)
ا وا ون األسا�سي  لشركة) تم تحرير 
عات مسؤو ية مح ود2 وا تي تتميز)

بالخصائص ا تا ية):
 GROUPE (: االجتماعي) االسم 
 SCOLAIRE RIAD NOBALAA2

PRIVE SARL
موضوع ا شركة):

مجموعة م ارس خاصة.

ا تذليم امل ر�سي الخاص.
امل 2):)99)سنة.

(،13 رقم) (: االجتماعي) املور 
املنطوة ا صناعية موالي رشي  ا  ار)

ا بيضاء.
رأسمال ا شركة):)100.000)درهم)
مكون من)1000)حصة بويمة إسمية)
حررت) درهم  لواح 2  (100 ق رها)

با كامل  و ا عن  االكتتاب.

ا سي  محم  فتاش):)500)حصة.
ا سي   بيل فتاش):)500)حصة.

كمسيرون) تذيين  تم  (: ا تسيير)
ا سي ) مح ود2  غير  مل 2   لشركة 

محم  فتاش كمسير.
ا سي   بيل فتاش مساع  مسير.

من) تبت ئ  (: االجتماعية) ا سنة 
كل) من  ديسمبر  (31 إلى) وناور  فاتح 

سنة.
األرباح) من  ووتطع  (: األرباح)
االحتياط) أجل  من  (%5 ا صافية)
قرار) حسب  ووزع  ا باقي  ا وا وني،)

ا شركاء.
كتابة) ا وا وني   ى  اإلو اع  تم 
با  ار) ا تجارية  باملحكمة  ا ضبط 
2022)تحت) 25)ماي) بتاريخ) ا بيضاء)
رقم)825053)وتم ا تسجيل با سجل)

ا تجاري تحت رقم)544181.
446 P

 ECOLE INTERNATIONALE
PRIVEE DE MEDIOUNA

شركة مح ود2 املسؤو ية
 12 بتاريخ) عرفي  عو   بموت�سى 
 ECOLE» تأسيس) تم  (2022 ماي)
 INTERNATIONALE PRIVEE
مح ود2) شركة  (DE MEDIOUNA

املسؤو ية خصائصها كا تالي):
 ECOLE (: ا تسمية)
 INTERNATIONALE PRIVEE DE

MEDIOUNA
ا غرض):)مؤسسة ا تذليم الحر.)

ا بيضاء،) ا  ار  (: املور االجتماعي)
جماعة) (215 بوذة) ا وفاء) تجزئة 

املجاطية أوالد طا ب م وو ة.
امل 2):)99)سنة ابت ءا من تسجيلها)

ا نهائي با سجل ا تجاري.
رأسما ها ا تجاري):)100.000درهم)
موسمة إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم موزعة كا تالي):
شركة تذمير ا توفيق)600)حصة.)
 200 طا ب) ابن  محم   ا سي  

حصة.))
ا سي  عادل ابنطا ب)200)حصة.))

مجموع الحصص)1000)حصة.

 60.000 ا توفيق) تذمير  شركة 
درهم.

 20.000 ا سي  محم  ابن طا ب)
درهم.

 20.000 ابنطا ب) عادل  ا سي  
درهم.

 100.000 الحصص) مجموع 
درهم.)

تم تذيين ا سي  محم ) (: اإلدار2)
ابن طا ب مسيرا  لشركة مع إمضاء)

منفرد.
من فاتح وناور إلى) (: ا سنة املا ية)

31)ديسمبر من كل سنة.
كتابة) ا وا وني   ى  اإلو اع  تم 
با  ار) ا تجارية  باملحكمة  ا ضبط 
2022)تحت) 30)ماي) بتاريخ) ا بيضاء)

رقم)825483.
447 P

 STE BOUDA INVEST   
IMMO

SARL 
تأسيس شركة

I)-))بموت�سى عو  عرفـي مؤرخ في))
تم إو اع ا وا ون) (،2022 أبريل) (28
املسؤو ية) عات  ا تأسي�سي  شركة 
املح ود2 في أما ة ا سجل  لمحكمة)
وعات) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

املميزات ا تا ية):
 STE BOUDA» (: ا تسمية)

»INVEST IMMO SARL
ا ه ف):)

مباني املطورين ا ذواريين)؛
مواول أعمال أو إنشاءات متنوعة)؛

مفاوض.
شارع مرس) (26 (: املور االجتماعي)
سلطان رقم)3)ا طابق)1)ا  ار ا بيضاء.

من تاريخ) سنة ابت اء) (99 (: امل 2)
تأسيسها ا نهائي.

ا رأسمال) (: االجتماعي) ا رأسمال 
االجتماعي مح د))في))100.000)درهم)
موسم إلى)1000)حصة اجتماعية من)
مكتتبة) 1000.درهم  لواح 2،) ( فئة)

ومحرر2 با كامل وموزعة  فائ 2):
ا سي  بودا احم )250)حصة)؛
ا سي  بودا محم )250)حصة)؛
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ا سي  بودا رشي )250)حصة)؛
 250 ا سي  بن لحمر  ور ا  ون)

حصة)؛
املجموع):))1000)حصة.

ا سنة االجتماعية):)تبت ئ ا سنة)
االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في)

31)دجنبر.
تم تذيين ا سي  م ور) (: ا تسيير)

املشترك):)
ا سي  بودا احم )؛
ا سي  بودا محم )؛
ا سي  بودا رشي )؛

ا سي  بن لحمر  ور ا  ون.
تم اإلو اع ا وا وني با سجل) (- (II
ا تجارية) املحكمة  ا تجاري   ى 
 با  ار ا بيضاء،)بتاريخ))16)ماي)2022 

تحت رقم)543183.
448 P

 COVER CONSULTING
  SARL

رأسما ها :  50.000 درهم
مورها االجتماعي : 77 ز وة محم  

 سميحة ا طابق 10 رقم 57 
ا  ار ا بيضاء

ا سجل ا تجاري 545401  
إعالن ا تأسيس

بتاريخ)  بموجب عو  عرفي مؤرخ 
شركة) تأسيس  تم  (2022 ماي) (4
مح ود2 املسؤو ية عات املواصفات)

ا تا ية):
 COVER (: ا تسمية)

.CONSULTING SARL
االستشارات استراتيجية) (: ا ه ف)
واملوارد) ) لمنضمات  ا تسويق)
تو وم) ا كمبيوتر،) وت بير  ا بشرية 
املغربية) وا  عم  لشركات  املاشور2 
 تطوير االستراتيجية خاصة في ا وار2)

االفريوية.
امل 2):)99)سنة.

ا سنة االجتماعية):)من فاتح وناور)
إلى)31)دجنبر من كل سنة.

مورها االجتماعي):)77)ز وة محم )
ا  ار) (57 رقم) (10 ا طابق) سميحة 

ا بيضاء.

رأسمال) تح و   تم  (: املال) رأس 
موسمة) درهم  (50.000 في) ا شركة 
بويمة) اجتماعية  حصة  (1000 ل)
مكتتبة ومحرر2) درهم  لحصة،) (100

با كامل.)
ا تسيير:)تم تذيين ا سي  مختاري)
عب  ا لطيف كمسير مل 2 غير مح د2)

مع أوسع ا صالحيات)
وا تسجيل) ا وا وني  اإلو اع  تم 
با سجل ا تجاري باملحكمة ا تجارية)
با بيضاء))بتاريخ)2)وو يو)2022)تحت)

رقم)826428.
ا سجل ا تجاري):)545401.

 إلشار2 وا بيان

P 448 مكرر

SANITAIIRE AIT MELLOUL
 S.A.R.L. AU

شركة عات مسؤو ية مح ود2 
 لشريك ا واح  

املور االجتماعي :  تجزئة ا سذ اوي 
ا طابق ا سفلي رقم 3 اوت ملول  

تأسيس شركة ش.ع.م.م
بتاريخ) عرفي  عو    بموت�سى 
توقيع) تم  ق   (2020 أكتوبر) (11
 ظام أسا�سي  شركة عات مسؤو ية)

مح ود2 ميزاتها كا تالي):
ا شركة)) (: ا تسمية) (- (1

.SANITAIRE AIT MELLOUL
غرض ا شركة هو) (: ا غرض) (- (2

كا تالي):
ا سباكة) مذ ات  وشراء) بيع 

وا ذواقير
املور االجتماعي):)تجزئة ا سذ اوي)

ا طابق ا سفلي رقم)3)اوت ملول.
4)-)م 2 ا شركة):)99)سنة.

 5)-)رأسمال ا شركة ح د رأسمال)
درهم موسم) ( (100.000 ا شركة في)
على)1000)حصة من فئة)100)درهم)

 لحصة.)
 1000 سذي ) جبادي  ا سي  

حصة)=)100.000
املجموع)1000)حصة)=)100.000.

ا تسيير):)عين  تسيير ا شركة):
ا سي  جبادي سذي .

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية بإ زكان تحت ع د)613)في)

25)فبراور)2022.

449 P

ANFA UNIVERS

SARL

تأسيس شركة مح ود2 املسؤو ية
بتاريخ) ا ذرفي املحرر  تبذا  لذو  

شركة) إنشاء) تم  (،2022 أبريل) (25

مح ود2 املسؤو ية وا تي  ها املميزات)

ا تا ية):)

 »ANFA UNIVERS» (: ا تسمية)

ش.م.م.

املساهمون):)

ا سي 2 امال تجاني)؛

ا سي 2 دو يا بنشورون.

ا غرض االجتماعي):)ا ويام بجميع:)

واألشغال) الخ مات الخاصة با بناء)

ا ذمومية.

املور اإلجتماعي) (: املور االجتماعي)

إقامة إبن) (6 ا طابق) (A 13)مبنى) رقم)

زي ون)89)شارع أ فا))ا  ار ا بيضاء.

أسست هذه ا شركة مل 2) (: امل 2)

99)سنة.

في) املال  رأس  ح د  (: املال) رأس 

 1000 درهم موسمة على) (100.000

100)درهم) حصة اجتماعية من فئة)

محرر2) جميذها  ا واح 2،)  لحصة 

موابل مساهمات  و وة في رأس املال.)

وكل ا تسيير  لسي تين) (: ا تسيير)

امال تجاني ودو يا بنشورون مل 2 غير)

مح ود2.))

ا سنة االجتماعية):)تبت ئ ا سنة)

في) وتنتهي  وناور  فاتح  في  االجتماعية 

31)دجنبر.)

الجهوي) باملركز  اإلو اع  تم 

بتاريخ) ا بيضاء) با  ار    إلستثمار 

19)ماي)2022. 
 لخالصة وا بيان)

450 P

STE AIT LABIAD TRAD
SARL AU

تأسيس شركة
-)بموت�سى عو  عرفـي مؤرخ في) (I

تم إو اع ا وا ون) (،2022 أبريل) (18

املسؤو ية) عات  ا تأسي�سي  شركة 

املح ود2))وعات املميزات ا تا ية):

 SOCIETE »STE AIT (: ا تسمية)

.»LABIAD TRAD SARL AU

الخشب) :) جار2  ا ه ف)

وا فوالع) وا بالستيك  واأل ومنيوم 

املذ  ية) وا نجار2  املواوم  لص أ 

ا ساتر) والحائط  (PVC و جار2)

وشبكات) وملحواته  واأل ومنيوم 

وا ستائر) ا كهربائية  ا بذوض 

وا فوالع) األملنيوم  و جار2  واملظالت 

وا واجهة) واملراوا  املواوم  لص أ 

والحائط ا ساتر واألملنيوم وامللحوات)

واألبواب) وا نوافذ  وا واجهات 

األملنيوم) من  املصنوعة  واألبواب 

واإلنشاءات) املخصص  وا بالستيك 

املذ  ية.)األ واح ا شمسية.

املور االجتماعي):)حي الحسني ز وة)

فورا رقم)02)ا سمار2.

من تاريخ) سنة ابت اء) (99 (: امل 2)

تأسيسها ا نهائي.

ا رأسمال) (: االجتماعي) ا رأسمال 

االجتماعي مح د))في)100.000)درهم)

اجتماعية) حصة  (1000 إلى) موسم 

من فئة))100)درهم  لواح 2،)مكتتبة)

ومحرر2 با كامل.

ا سنة االجتماعية):)تبت ئ ا سنة)

االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في)

31)دجنبر.

تذيين) تم  تذيين  تم  (: ا تسيير)

مح ود2:) غير  مل 2  مسيرا  لشركة 

ا سي  عب  ا وافي آوت بي .

تم اإلو اع ا وا وني با سجل) (- (II

ا تجارية) املحكمة  ا تجاري   ى 

(،2022 أبريل) (20 ( بتاريخ) با سمار2،)

تحت رقم)2685.

451 P
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ANZAR FORAGE D’ATLAS
  SARL AU 

رأسما ها : 100.000 درهم
مورها االجتماعي : رقم 23 ز وة 

ا فران ا حي املحم ي أزرو
تأسيس شركة مح ود2 املسؤو ية 

عات ا شريك ا واح 
ا تأسي�سي) ا وا ون  وضع  تم 
عات) املسؤو ية  مح ود2   شركة 
عرفي) تبذا  ذو   ا وحي   ا شريك 
عات) (،2022 ماي) (20 بتاريخ) مؤرخ 

الخاصيات ا تا ية):
اسم)) ا شركة  تأخذ  (: ا تسمية)
ANZAR FORAGE D’ATLAS)شركة)
ا شريك) عات  املسؤو ية  مح ود2 

ا وحي .
ا ه ف):)حفــــر اآلبـــار.

املور) ووع  (: االجتماعي) املور 
ز وة) (23 برقم) االجتماعي  لشركة 

ا فران ا حي املحم ي أزرو.)
امل 2):)ح دت م 2 ا شركة في)99 

سنة.
 100.000 (: االجتماعي) ا رأسمال 
1000)حصة من)) درهم موسمة على)
ا واح 2) درهم  لحصة  (100 قيمة)

على ا شكل ا تالي):
اخيطوش مو ية)1000)حصة)؛

1000)حصة.
ا تسيير):)عيــنت بموت�سى ا وا ـون)
غيـر) مل 2  مسيـر2  األسا�سي  لشركـة 
مو ية) اخطوش  ا سيــــ 2:) محــ ود2 
رقم) ا وطنية  الحاملة  لبطاقة 

.DA68085
بكتابة) تـم  (: ا وا وني) اإلو اع 
بأزرو) االبت ائية  باملحكمة  ا ضبط 
رقم) تحت  (2022 ماي) (26 بتاريخ)

ا سجل ا تجاري)1775.
452 P

STE HATIFI NEGOCE
SARL AU

-)بموت�سى عو  عرفـي مؤرخ في) (I
تم إو اع ا وا ون) (،2022 مارس) (23
املسؤو ية) عات  ا تأسي�سي  شركة 

املح ود2 وعات املميزات ا تا ية):

 STE HATIFI NEGOCE(:(ا تسمية
.SARL AU

ا ه ف):) ول ا بضائع.
 2 تجزئة بسمة) (: املور االجتماعي)
مجموعة)1)عمار2)3)ا شوة)3)ا طابق)

ا سفلي عين ا سبع ا بيضاء.
من تاريخ) سنة ابت اء) (99 (: امل 2)

تأسيسها ا نهائي.
ا رأسمال) (: االجتماعي) ا رأسمال 
االجتماعي مح د))في))100.000)درهم)
اجتماعية) حصة  (1000 إلى) موسم 
من فئة))100)درهم  لواح 2،)مكتتبة)

ومحرر2 با كامل وموزعة  فائ 2):)
ا سي  هاتيفي خا  )1000)حصة)

اجتماعية من)0001)إلى)1000.
ا سنة االجتماعية):)تبت ئ ا سنة)
االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في)

31)دجنبر.
ا تسيير):)تم تذيين ا سي  هاتيفي)

خا   مسيرا  لشركة.
تم اإلو اع ا وا وني با سجل) (- (II
ا تجارية) املحكمة  ا تجاري   ى 
با  ار ا بيضاء)بتاريخ)10)ماي)2022 

تحت رقم)824314.
453 P

SAMA GAZ
S.A.R.L

رأس املال 100.000 درهم           
املكتب املسجل: 75 شارع أ فا تواطع 

ز وة كلوس برفونس ا طابق 9 
ا شوة ب 108
تفويت حصص

بابور جميع) أشرف  ا سي   فوت 
 SAMA(»(2أسهمه في ا شركة املذكور
GAZ)«) صالح ا سي  بوشذيب بابور)
)500))سهم بسذر)100)درهم  لسهم)
ا ذي) املبلغ  وهو  درهم.) (50.000 أي)

و فذه األخير  وً ا.
الج و   رأس) ا توزيع  سيكون 

املال على ا نحو ا تالي):
 100.000 ا سي  بوشذيب بابور)

درهم.
وتذيين) ا سابق  املسير  استوا ة 

م ور ج و .

ا سي ) استوا ة  ا شركاء) ووبل 
كمسير) واجباته  من  بابور  أشرف 
 لشركة ومنحهم إبراء)عمة كاملة من)

إدارتهم.
ا شركاء) مجموعة  تورر  ثم 
تذيين ا سي  بوشذيب بابوركمسير)
مح ود2) غير  وحي   لشركة  فتر2 

وبصالحيات أوسع.
ا سي  بوشيذب بابور الحاضر في)
االجتماع،)وصرح بوبول املهام ا تي تم)

تكليفه بها  لتو.
 ن تلتزم ا شركة إال بتوقيع املسير)

ا وحي  ا سي  بوشذيب بابور.)
بذ  بيع جميع حصص ا شريك)
ا سي ) بابور  صالح  أشرف  ا سي  
بوشذيب بابور،)تم توزيع األسهم على)

ا نحو ا تالي):
ا سي  بوشذيب بابور)1000)سهم)؛

أي ما مجموعه)1000)سهم.
وبا تالي تحو ت ا شركة من شركة)
إلى شركة) عات املسؤو ية املح ود2 
بشريك) املح ود2  املسؤو ية  عات 

وحي .
األسا�سي) ا نظام  على  املوافوة 
املح ود2) املسؤو ية  عات   شركة 

بشريك وحي .
املحكمة) في  ا وا وني  اإلو اع  تم 
بتاريخ فاتح) ا تجارية با  ار ا بيضاء)

وو يو)2022)تحت رقم)825859.
تذ ولها) بإو اع  ا شركة  قامت 
ا بيضاء))) با  ار  ا تجاري  ا سجل  في 
تحت رقم) (2022 وو يو) بتاريخ فاتح 

.532413
454 P

SLI 2M
SARL  AU

برأسمال : 200.000 درهم
املور ا رئي�سي : ا فرع 21 شارع 

ا صفيراء، رقم 27 حي رياض ا رباط
تفويت الحصص

ا سي  ا  رقاوي سذي ،)ا شريك،)
 1000 فوت) األسهم،) جميع  ما ك 
سهم)(أ ف سهم))بويمة اسمية مائة)
  SLI 2M SARL(100))درهم في شركة(
مصلح،) ا سي 2.) يلى  AU») صالح 

مبلغ) موابل  ((1000) سهم) أ ف 
.
ً
100.000)درهم م فوعة)) و ا

الج و   رأس) ا توزيع  سيكون 
املال على ا نحو ا تالي):

ا سي  ا  رقاوي سذي ))100.000  
درهم)؛

 100.000 مصلح) ا سي 2  يلى 
درهم)؛

أي ما مجموعه)200.000)درهم.
سهم  لمساهم) (1000 بيع) بذ  
سذي )) ا  رقاوي  ا سي   ا وحي  
 صالح ا سي 2  يلى مصلح تم توزيع)

األسهم على ا نحو ا تالي):
 1000 سذي ) ا  رقاوي  ا سي  

سهم)؛
ا سي 2  يلى مصلح)1000)سهم)؛

أي ما مجموعه:)2000)سهم.
وبا تالي تحو ت ا شركة من شركة)
بشريك) املح ود2  املسؤو ية  عات 
املسؤو ية) عات  شركة  إلى  وحي  

املح ود2.)
األسا�سي) ا نظام  على  املوافوة 

 لشركة.
املحكمة) في  ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (2 بتاريخ) با رباط  ا تجارية 

2022)تحت ا رقم)125170.
تذ ولها) بإو اع  ا شركة  قامت 
بتاريخ) ( ا تجاري  لرباط) ا سجل   في 

2)وو يو)2022)تحت رقم)146609.
455 P

ADEXSI MAROC
شركة عات مسؤو ية مح ود2  

بشريك واح 
رسما ها : 10.000 درهم

ا كائن مورها : 2، شارع موالي 
سليمان حضير2 ا نشاطات عكاشة

ا  ار ا بيضاء
ا ذـادي) غيــر  ا ورار  بموجب  (- (I
 لشريك ا وحي  بتاريـخ فاتح ديسمبر)
(،«ADEXSI MAROC»(2021) شركة
مح ود2) مسؤو ية  عات  شركة 
 10.000 رسما ها) وحي   بشريك 
درهم وا كائن مورها با  ار ا بيضاء،)
حضير2) سليمان،) موالي  شارع  (،2

ا نشاطات عكاشة،)تورر ما ولي):
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ا زياد2 في رسمال ا شركة  رفذه)
إلى)500.000)درهم.

ا فصل) تحرير  ص  تذ ول 
ا سادس من ا نظام األسا�سي ا ذي)

أصبح):
ا فصل ا سادس):)

با تو مات) ا وحي   ا شريك  قام 
ا نضية،)أي:

مبلغ) («ADEXSI S.A» شركة)
500.000)درهم)؛

أي في املجموع)500.000)درهم.
ا وا ـوني) باإلوـ اع  ا ويـام  تم  (- (II
  ى املحكمـة ا تجاريـة  ل ار ا بيضاء)
رقم) تحت  (2022 ماي) (26 بتاريخ)

 .825408
عن املستخلص وا بيا ات

456 P

ENGIE SERVICES MAROC
Société Anonyme

حي  يساسفة طريق الج و 2 ب.ك 
374 كم 13.5 أوالد عزوز

ا  ار ا بيضاء
وبناء)على ا ورار االستثنائي بتاريخ)

31)مارس)2022)ملساهمي ا شركة):
رئيسا) وونس  زياد  ا سي   تذيين 
ملجلس إدار2 ا شركة مل 2)6)سنوات.

تح و  ا توقيذات املصرفية.
صالحيات اإلجراءات ا شكلية.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
بتاريخ ا بيضاء) با  ار   ا تجارية 
20)أبريل)2022)تحت رقم)821668.
457 P

ENGIE SERVICES MAROC
Société Anonyme

حي  يساسفة طريق الج و 2 ب.ك 
374 كم 13.5 أوالد عزوز

ا  ار ا بيضاء
وبناء)على ا ورار االستثنائي بتاريخ)

20)أبريل)2022)ملساهمي ا شركة):
فيلب) ا سي   استوا ة  قرروا 
وا سي ) (Philippe Miquel ميكيل)
أدريان  يون) وا سي   حسن  قاسم 
مناصبهم) من  (Adrien Leone

كم ورين.

اإلدار2) مجلس  أعضاء) تذيين 
الج د.

صالحيات اإلجراءات ا شكلية.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
بتاريخ ا بيضاء) با  ار   ا تجارية 
4)ديسمبر)2022)تحت رقم)821667.
458 P

IMMO RECORD
تحويل املور االجتماعي

مؤرخ) عرفي  عو   بموجب 
 2022 أبريل) (20 ووم) با بيضاء)
 ومسجل بنفس امل ونة قررت شركة)
«IMMO RECORD»))شركة مح ود2)
درهم) (12.000 ( ورأسما ها) (  املهام)
عات املور))ا رئي�سي):)97)شارع محم )

الخامس ا  ار ا بيضاء،)ما ولي):)
(: إلى) االجتماعي  املور  تحويل  (- (I
32)ز وة سوس إقامة سوس ا طابق)

االر�سي.
من ا وا ون) (4 ( تذ ول املاد2) (- (II

األسا�سي  لشركة.
اإلو اع):)تم اإلو اع ا وا وني   ى)
ا تجارية) باملحكمة  ا ضبط  كتابة 
  2022 وو يو) فاتح  ( ووم) با بيضاء)

وتحت رقم)826045.
 لنشر وا بيان

459 P

 GROUPE SCOLAIRE RIAD
LES NOBLES PRIVE

SARL AU
 Lotissement Zakaria Ecole

Pirvée Moulay Rachid
CASABLANCA

تفويت الحصص االجتماعية
تحويل ا شركة عات مسؤو ية 

مح ود2  ذ 2 شركاء إلى شركة عات 
مسؤو ية مح ود2  شريك وحي 

تذيين مسير وحي   لشركة
ا ذام) الجمع  محضر  بموت�سى 
(،2022 أبريل) (18 بتاريخ) االستثنائي 

تم تورير ما ولي):
تم االتفاق على تفويت الحصص)

االجتماعية بين):

وفوت) فتاش  مصطفى  ا سي  
500)حصة إلى ا سي  محم  فتاش.

قرر تحويل ا شركة عات مسؤو ية)
إلى شركة عات) مح ود2  ذ 2 شركاء)
وحي ) مح ود2  شريك  مسؤو ية 
بنفس االسم،) فس رأس املال،) فس)
ا ه ف االجتماعي،)و فس امل 2  فس)

املور االجتماعي و فس امل 2.
تذيين ا سي  محم  فتاش املسير)

ا وحي   لشركة مل 2 غير مح ود2.
كتابة) ا وا وني   ى  اإلو اع  تم 
با  ار) ا تجارية  باملحكمة  ا ضبط 
ا بيضاء)بتاريخ)28)أبريل)2022)تحت)

رقم)822734.
460 P

GUET NET
SARL AU

شركة عات مسؤو ية مح ود2 
عات ا شريك ا واح 

Rc 402967
 رأسما ها : 100.000

وعنوان مورها اإلجتماعي : 56 شارع 
 موالي ووسف ا طابق 3 اإلقامة 
رقم 14 ا  ار ا بيضاء املغرب 

 تفويت حصص
تذيين مسير ج و 

تح وث ا نظام األسا�سي  لشركة
ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تمت) (2022 أبريل) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):)))
ا شنتوي)) خليل  ا سي   تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1000
عب ) ا سي   حصة  فائ 2  (1000

ا كريم ع ان.
ا شنتوي)) خليل  املسير  استوا ة 
ا كريم) عب   الج و   املسير  وتذيين 

ع ان.
تح وث ا نظام األسا�سي  لشركة.)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
بتاريخ) ا بيضاء) با  ار   ا تجارية 

20)أبريل)2022)تحت رقم)821683.
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري)

. 14155
461 P

فود كروب ترادين
شركة عات مسؤو ية مح ود2
رأسما ها : 10.000.000 درهم

 املور االجتماعي : ا  ار ا بيضاء 
26 شارع املسير2 الخضراء

رفع رأسمال ا شركة
وفا2 ا سي 2 رقية ا ذلوي

ا ذام) الجمع  محضر  بموت�سى 
(،2012 ماي) (28 ا ذي انذو  بتاريخ)
«فود) املسما2) ا شركة  شركاء) قرر 
كروب ترادون»)شركة عات مسؤو ية)

مح ود2،)ما ولي):
وفا2 ا سي 2 رقية ا ذلوي بتاريخ)

29)سبتمبر)2011.
حصة  لمتوفا2) (5.200 تفسيم)

ا سي 2 رقية ا ذلوي.
من) ا شركة  رأسمال  رفع 
2.600.000)درهم إلى)5.000.000)درهم.

ا شركة) رأسمال  أصبح  وبهذا 
موسما كما ولي):

ا رحيم) عب   با نسبة  لسي  
صا حي)1300)حصة)؛

صا حي) رشي   با نسبة  لسي  
1950)حصة)؛

با نسبة  لسي  علي صا حي)1950 
حصة.

بمكتب) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ا سجل ا تجاري باملحكمة االبت ائية)
 با  ار ا بيضاء)بتاريخ)17)وو يو)2012 

تحت ع د)503602.
 لخالصة وا بيان

462 P

فود كروب ترادين
شركة عات مسؤو ية مح ود2
رأسما ها : 10.000.000 درهم

 املور االجتماعي : ا  ار ا بيضاء 
26 شارع املسير2 الخضراء

رفع رأسمال ا شركة
ا ذام) الجمع  محضر  بموت�سى 
(،2003 ماي) (13 ا ذي انذو  بتاريخ)
«فود) املسما2) ا شركة  شركاء) قرر 
كروب ترادون»)شركة عات مسؤو ية)
من) ا شركة  رأسمال  رفع  مح ود2،)
 2.600.000 إلى) درهم  (600.000
حصة ج و 2) (20.000 بخلق) درهم 
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أصبح) وبهذا  100) لحصة.) بويمة)
رأسمال ا شركة موسم كما ولي):

ا رحيم) عب   با نسبة  لسي  

صا حي)10.280)حصة)؛

صا حي) رشي   با نسبة  لسي  

2860)حصة)؛

با نسبة  لسي  علي صا حي)2860 

حصة)؛
ا ذلوي) رقي  با نسبة  لسي 2 

4000)حصة.

بمكتب) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ا سجل ا تجاري باملحكمة االبت ائية)

با  ار ا بيضاء.
 لخالصة وا بيان

463 P

فود كروب ترادين
شركة عات مسؤو ية مح ود2
رأسما ها : 10.000.000 درهم

 املور االجتماعي : ا  ار ا بيضاء 

26 شارع املسير2 الخضراء
رفع رأسمال ا شركة

ا ذام) الجمع  محضر  بموت�سى 

(،2021 فبراور) (8 ا ذي انذو  بتاريخ)

«فود) املسما2) ا شركة  شركاء) قرر 

كروب ترادون»)شركة عات مسؤو ية)
من) ا شركة  رأسمال  رفع  مح ود2،)

 10.000.000 إلى) درهم  (5.000.000

حصة ج و 2) (50.000 بخلق) درهم 

بويمة)100) لحصة.

ا شركة) رأسمال  أصبح  وبهذا 

موسم كما ولي):

ا رحيم) عب   با نسبة  لسي  

صا حي)28.000)حصة)؛

صا حي) رشي   با نسبة  لسي  

11.000)حصة)؛

صا حي) علي  با نسبة  لسي  

11.000)حصة.

بمكتب) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ا سجل ا تجاري باملحكمة االبت ائية)

 با  ار ا بيضاء)بتاريخ)16)مارس)2021 

تحت رقم)770279.
 لخالصة وا بيان

464 P

YAZIBAR
SARL

شارع ا زرقطوني طابق 2 شوة 6 
ا بيضاء

1)-)با  ار ا بيضاء))بتاريخ)24)ماي)
2022)قرر ا شريك ا وحي  ا زياد2 في)
درهم) (10.000 ا شركة من) رأسمال 
بإدماج) وع ك  درهم  (100.000 إلى)
ا وجود) املحووة  ا شركاء) دوون 
ا وا ون) على  صادق  كما  واملذينة 

األسا�سي املذ ل  لشركة.
بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (-2
ا تجارية) املحكمة  ا ضبط   ى 
 2022 3)وو يو) با  ار ا بيضاء)بتاريخ)

تحت رقم)826195.
من أجل ا تخليص واإلشهار)

465 P

STE ALIMARA M.C 
SARL AU

شركة عات مسؤو ية مح ود2 
بشريك واح 

رأسما ه :  4.400.000    درهم
املور االجتماعي : رقم 1 عمار2 1 
شارع موالي ادريس االول خربيكة

ا سجل ا تجاري: 1439
ا زياد2 في رأسمال ا شركة

تغييرات قا و ية حسب ا وا ون 
الج و  24.10

1))بناءا عن قرار ا شريك ا وحي )
بشريك) (ALIMARA MC  شركة)

وحي  بتاريخ)12))ماي)2022،))ق ):
ا شركة) رأسمال  في  ا زياد2  قرر 
4.400.000)درهم  رفذه) بمبلغ ق ره)
من)2.000.000)درهم إلى)4.400.000 
ل) إص ار  طريق  عن  وع ك  درهم،)
24.000))حصة ج و 2 من فئة)100 

درهم  لواح 2.
و7  (6 وعليه تم تذ ول ا فصول)

من ا نظام األسا�سي  لشركة.
2)-))تم اإلو اع ا وا وني   ى كتابة)
خريبكة في) ا ضبط باملحكمة قضاء)

31)ماي)2022)تحت ع د)242.
من أجل اإلوجاز وا بيان

466 P

STE EGCA 
SARL AU

شركة عات مسؤو ية مح ود2 
بشريك واح 

رأسما ه :  30.000.000    درهم
املور االجتماعي : 14 شارع ابن خل ون 

أك ال ا رباط
ا سجل ا تجاري: 61273

ا زياد2 في رأسمال ا شركة :
تغييرات قا و ية حسب ا وا ون 

الج و  24.10
1)-)بناءا عن قرار ا شريك ا وحي )
بتاريخ) بشريك وحي   (EGCA  شركة)

17)ماي)2022،))ق ):
ا شركة) رأسمال  في  ا زياد2  قرر 
درهم) (30.000.000 ق ره) بمبلغ 
إلى) درهم  (9.000.000 من)  رفذه 
30.000.000)درهم،)وع ك عن طريق)
إص ار ل)210.000)حصة ج و 2 من)

فئة)100)درهم  لواح 2.
 7 (،6 ا فصول) تذ ول  تم  وعليه 

من ا نظام األسا�سي  لشركة.
ا وا وني   ى) اإلو اع  تم  (- (2
كتابة ا ضبط باملحكمة ا تجارية في)
تحت رقم (2022 ماي) (16 ا رباط في)

 .D125265
467 P

BLUE WASH SERVICES 
SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
R.C. : 532525
تفويت حصص

إعالن قص  ا نشر
محرر) عرفي  عو   بموت�سى 
(،2022 ماي) (25 بتاريخ) با بيضاء،)
 قرر الجمع ا ذام االستثنائي  لشركة)

ما ولي):
 100 500)حصة من فئة) تفويت)
درهم من طرف ا سي  صباح عادل)
 Blue Wash شركة) في  وملكها  ا تي 
Services) فائ 2 ا سي 2 زهير فاطمة)

وا تي وافوت على ع ك.
عادل) صباح  ا سي   استوا ة 
ا سا ف) كمسير  لشركة  مهامه  من 
وتذيين ا سي 2 زهير فاطمة) عكرها؛)

املسير2 ا وحي 2  لشركة.

تحويل صيغة ا شركة من شركة)

عات مسؤو ية مح ود2 إلى شركة عات)

مسؤو ية مح ود2 بشريك واح .

األسا�سي) ا وا ون  صياغة  إعاد2 

 لشركة.

تم اإلو اع ا وا وني   ى املحكمة)

بتاريخ) ا بيضاء) با  ار   ا تجارية 

2)وو يو)2022)تحت رقم)826244.
 لخالصة وا نشر

468 P

 GROUPE PALMERAIE

DEVELOPPEMENT
 Société anonyme à conseil

 d’administration au capital de

493.893.500 dirhams

 Siège(social : Circuit(de(la

,Palmeraie, Palmeraie(Village 

 BP 1487 Marrakech

 Immatriculée au R.C de

Marrakech(n° 6041

 Identifiée(fiscalement(sous(le

N°6501811

بموت�سى م اوالت مجلس اإلدار2)

املنذو  بتاريخ فاتح فبراور)2022،)تورر)

ما ولي):

سذ ) ( ا سي ) باستوا ة  اإلقرار 

في) كذضو  مهامه  من  ا سني  براد2 

مجلس إدار2 ا شركة.

مجلس) عضو  منصب  في  تذيين 

اإلدار2 على أساس مؤقت مل 2 ست)

)6))سنوات):

سني،) براد2  ا ذالي  عب   ا سي  

موا ي )1944،)مغربي الجنسية،)مويم)

ا  ار) بوعز2،) دار  حارتحمري،) ب وار 

ا وطنية والحامل  لبطاقة  ا بيضاء)

.B46207

كتابة) ا وا وني   ى  اإلو اع  تم 

ا ضبط باملحكمة ا تجارية بمراكش في)

17)فبراور)2022)تحت رقم)132991.
قص  ا نشر واالعالن

469 P
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 TAX ACCELERATION

 AND DELIVERY CENTER

MOROCCO
RC 530 507

شركة مساهمة مبسطة مع شريك)

 5.000.000 ق ره) مال  برأس  واح  

درهم

كازا شور بزنس) املكتب ا رئي�سي:)

ا و س،) (1 ا) شارع  (،110 مركز)

ا  ار) (،20270 ا طابق،) (1.6C شور)

ا بيضاء)-)املغرب.

ا وحي ) املساهم  قرار  على  بناًء)

بتاريخ)30)أبريل)2022،)فإن مساهمي)

ا شركة:

 50.000 بيع) بإتمام  إقرار  (•

 PWC الستثمارات) عائ 2  سهم 

INVESTISSEMENTS) صالح شركة)

 CD&R( GALAXY( UK.( OPCO

،(LIMITED

غيوم) ا سي   باستوا ة  اإلقرار  (•

 ورين)GUILLAUME LORAIN))))من)

منصبه كرئيس  لشركة.

•)تغيير اسم ا شركة.

•)تذيين ا سي  روبرت برا تليفريل)

 ROBERT BRANTLEYFERRELL
رئيًسا ج وً ا  لشركة.

بافا بهاال) ا ساد2  تذيين  (•

ماوكل) وإريك  (PAVANBHALLA

 ERIC MICHAEL روبنشتاون)

رومان) وماتيوز  (RUBENSTEIN

 MATEUSZ ROMAN واولزول)

عمران) آوة  وا سي 2  (WYLEZOL

 واب  لرئيس ا تنفيذي  لشركة.

 2 و) (1 ا تذ ول ا نسبي  لمواد) (•

24)من ا نظام األسا�سي) 12)و) 6)و) و)

تتذلق) ماد2 ج و 2  وإدراج   لشركة 

بامل قق ا وا وني في ا نظام األسا�سي)

 لشركة)؛

•)صالحيات ا شكليات.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

بتاريخ فاتح) ا تجارية با  ار ا بيضاء)

وو يو)2022)تحت رقم)825703.

470 P

INFOMINEO
S.A.R.L

RC 238411
شركة عات مسؤو ية مح ود2 برأس 

مال 1.510.000  درهم
املكتب ا رئي�سي : ا طابق األر�سي 

1 و 2 ز وة املنصور ا سذ ي سابوا 
ز وة سييس و ز وة اميمة ا سيح 

إقامة كورتيلين ا  ار ا بيضاء
على ا ورار االستثنائي بتاريخ) بناء)

12)ماي)2022)،)تورر:)
سهم) (1600 ا شركاء) بيع  (•
شركة) ا شركة  صالح  في  وملكو ه 
وشركة) (IM RESEARCH DMCC

.INFOMINEOEGYPT LLC
•)ا تذ ول ا نسبي  لمادتين)7)و)8 

من ا نظام األسا�سي)،
اإلجراءات) تنفيذ  صالحيات  (•

ا وا و ية.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 02 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826002.
471 P

IDINSIGHT MOROCCO
شركة عات مسؤو ية مح ود2 

بشريك واح 
332 شارع إبراهيم روداني ، ا طابق 
الخامس ، شوة 21 ، ا  ار ا بيضاء

على ا ورار االستثنائي بتاريخ) بناًء)
مساهمي) فإن  (،2022 مارس) (19

ا شركة):
•)زياد2 رأس املال بمساهمة  و وة)
وتسذين) وتسذمائة  مليون  بمبلغ 
درهم  يصبح) ((1.990.000) أ ف)
درهم إلى) ((10.000) من عشر2 آالف)

مليوني)(2.000.000))درهم.
وتفويض) مشارك  م ور  تذيين  (•

ا صالحيات من قبل امل ورين.
من) (12 و) (7 تذ ول  لمادتين) (•

ا نظام األسا�سي  لشركة.
إدار2) مجلس  أعضاء) تذيين  (•

ج د.
•)صالحيات ا شكليات.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 30 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)825371.
472 P

 SOCIETE FRERES TARYOU
SARL AU

رأسما هـــــــــــا: 100.000 درهم
مورها االجتماعي: رقم 596 ا طابق 
األول األرز 5 شارع الحسن ا ثاني 

أح اف أزرو
 28 في) مؤرخ  عرفي  تبذا  ذو  
محضر) وضع  تم  (،2021  وفمبر)

الجمع ا ذام اإلستثنائي.
أشغــــال ا يـــــوم:

تغيير مور ا شركة.
تح وث ا نظام األسا�سي.

مختلفات.
•)الحــــــــل األول:

مور) تغيير  ا ذام  الجمع  قرر 
ا شركة:)

ا طابق األول) (596 رقم) (» (: من) (-
5)شارع الحسن ا ثاني أح اف) األرز)

أزرو».
-)إلى):))«تغزى مركز خنيفر2».

•)الحــــــــل ا ثاني):
قرر الجمع ا ذام تح وث ا نظام)

األسا�سي  لشركة.
بكتابة) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 
بأزرو) االبت ائية  باملحكمة  ا ضبط 
بتاريخ)12)وناور)2022)تحت ع د)19.
473 P

 SOCIETE BORDER
COMPANY
 SARL AU 

رأسما هـــــــــــا : 100.000 درهم
مورها االجتماعي : رقم 341 حي 

ا سالم إفران
تبذا  ذو  عرفي مؤرخ في)13)ماي)
2022،)تم وضع محضر الجمع ا ذام)

اإلستثنائي.
أشغــــال ا يـــــوم):

تفويت الحصص.
تغيير املسير.

تح وث ا نظام األسا�سي.

مختلفات.
•)الحــــــــل األول):

املا ك) ا غزالي عمر  ا سي   قام  (-
كلها) ببيذها  حصة  ((1000) أل ف)

 لسي  ا غزالي توفيق.
•)الحــــــــل ا ثاني):

استوا ة) ا ذام  الجمع  قبل  (-
وتذيين ا سي :) ا سي  ا غزالي عمر،)
ا غزالي توفيق املسير ا وحي   لشركة)

مل 2 غير مح ود2.
•)الحــــــــل ا ثا ث:

-)قرر الجمع ا ذام تح وث ا نظام)
األسا�سي.

بكتابة) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 
بأزرو) االبت ائية  باملحكمة  ا ضبط 
بتاريخ)30)ماي)2022)تحت ع د)193.
474 P

AMINFILS IMMOBILIER
SARL

Au(Capital(de 3.500.000 DHS
 Siège(social : Casablanca, Lot
 5 Route(Secondaire(Ouled

Ameur, Bouskoura
RC(N : 515435 Casablanca

إضافة عالمة تجارية
ا ذام) الجمع  محضر  بموت�سى 
 2022 ماي) (10 بتاريخ) ا ذادي  ا غير 

تورر ما ولي):
إضافة عالمة تجارية تحت اسم)

.FIGHT ZONE GYM
با سجل) ا وا وني  اإلو اع  تم 
بتاريخ) ا تجارية  باملحكمة   ا تجاري 

7)وو يو)2022)تحت رقم)19521.
475 P

ELGEBAT 
SARL

 ا سجل ا تجاري : 386757 
با  ار ا بيضاء
تصفية نهائية

ا ذام) الجمع  عو   بموت�سى 
 2022 أبريل) (30 بتاريخ) االستثنائي 

قرر شركاء)ا شركة ما ولي):
ا تصفية ا نهائية  لشركة.

ا تشطيب على ا سجل ا تجاري.



10947 الجريدة الرسميةع د)5721 - 22)عو ا وذ 2)1443 )22)وو يو)2022) 

تم ا ويام باإلو اع ا وا وني   ى)
ا تجارية) باملحكمة  ا ضبط  كتابة 
با  ار ا بيضاء)بتاريخ)26)ماي)2022 

تحت رقم)18033.
ملخص من أجل ا نشر

476 P

Fiduciaire 3G
Rue Alhoudhoud 81

Casablanca
Tél(:(05.22.22.73.83

EMAIL(:(fiduciaire3g1@gmail.com

JUSTNATUR
SARL

شركة مح ود2 املسؤو ية 
بتاريخ)05)ابريل)2022)قرر الجمع)

ا ذام االستثنائي ما ولي):)
-الحل املسبق  لشركة ابت اء)من)

تاريخ ا ورار.)
)مصفيا  لشركة مع تخويله جميع)
     -   MIRPURA POOJA((((ا صالحيات

تذيين ا سي 2
إجراءات) و  مساطر  إلتمام  ( (

ا تصفية).))
-)تح و  مور ا تصفية في:31)ز وة)

مصطفى املنفلوطي))ا  ار ا بيضاء.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (-
 10 بتاريخ) ا بيضاء) ا تجارية  ل ار 

ماي)2022)تحت ع د)823592.
477 P

STE CORE DESIGN
 شركة مح ود2 املسؤو ية 

عات ا شريك ا واح 
رأسما ها : 10.000 درهم

املور االجتماعي : 26 شارع مرس 
 سلطان، طابق األول، شوة 3، 

ا  ار ا بيضاء
تصفية ا شركة

بموجب عو  عرفي مؤرخ با  ار)
قرر) (2022 ماي) (10 بتاريخ) ا بيضاء)
ا شريك ا واح   شركة ابراهيم قسو)
املسؤو ية) مح ود2  شركة  اوعلي،)

عات ا شريك ا واح  ما ولي):
تصفية ا شركة.

قرر ا شركاء)تذيين ا سي  ابراهيم)
قسو اوعلي  لويام با تصفية.

شارع   26 (: هو) ا تصفية  مور 
 مرس سلطان، طابق األول، شوة 3، 

ا  ار ا بيضاء.
تم اإلو اع ا وا وني بكتابة ا ضبط)
  ى املحكمة ا تجارية با  ار ا بيضاء)

في)3)وو يو)2022)تحت ع د)19302.
478 P

 STE THEBROUKI IMPORT
EXPORT

S.A.R.L AU
ا سجل ا تجاري : 456871

الحل املسبق  لشركة
 09 بموجب عو  عرفي مؤرخ ب)
2022)با بيضاء)ومسجل بتاريخ) ماي)
محضر) تحرير  تم  (2022 ماي) (16
واح ) بشريك  ا ذام  شركة  الجمع 

حيت تورر ما ولي:)
الحل املسبق  لشركة.

ا تبروكي) حفيظ  ( ا سي ) تذيين 
 TA93769(الحامل)) لبطاقة ا وطنية
 25 وا ساكن بز وة بني مكسال رقم)

بنسليمان،)كمصفي  لشركة).))
ز وة) (144 (: تح و  مور ا تصفية)
محم  سميحة))اقامة جوهر2 محم )
ا  ار) (35 شوة) (6 ا طابق) ( سميحة)

ا بيضاء.)))))))))))))))))
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 23 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)824750. 
 /456871 (: ا تجاري) ا سجل 

با بيضاء.
479 P

الشركة ڭليتي ڭروب
الحل املسبق  لشركة

 11 بتاريخ) عرفي  عو   بموت�سى 
أبريل)2022))با بيضاء،)قرر ا شريك)
ڭروب) ڭليتي  االستثنائي  ا وحي  
عات) املسؤو ية  مح ود2  ( شركة)
 100.000 رأسما ها) ( وحي ) شريك 
درهم مورها)213)عمار2)13)مجموعة)
1)رياض األ فة ا  ار ا بيضاء)ا تالي):

املسبق  لشركة) ا حالل  (- (I
كليتي) ا سي   وتذيين  ڭروب  ڭليتي 
تح و ) ؛) مصفيا  لشركة) مراد 

عمار2) (213 ( تجزئة) ا تصفية  مور 
ا  ار) األ فة  رياض  (1 مجموعة) (13

ا بيضاء.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
رقم) تحت  ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

825452)بتاريخ)26)ماي)2022.
 إلشار2))و ا بيان)

480 P

GHORNES 
SARL

شركة عات مسؤو ية مح ود2
رأسما ها : 60.000 درهم

مورها االجتماعي : تجزئة ا ورود 
ا ذوامة، قطذة 269، طنجة

ا ذام) الجمع  محضر  بموجب 
مارس) (24 االستثنائي املنذو  بتاريخ)

2022)تم االتفاق على):
حل مسبق  لشركة.

تذيين ا سي  عب  الحمي  ا غوري)
مور) وتح و   كمصف  لشركة 

ا شركة كمور  لتصفية.
تم اإلو اع ا وا وني بكتابة ا ضبط)
بتاريخ) بطنجة  ا تجارية   باملحكمة 

25)ماي)2022)تحت رقم)4699.
481 P

 AUTO ECOLE EL شركة
  JAYIDI
SARL AU

شركة عات مسؤو ية مح ود2 
بشريك وحي 

رأسما ها 100.000 درهم 
مورها االجتماعي مركز بوحم  

شفشاون
ا ذام) الجمع  محضر  بموجب 
ماي) (17 بتاريخ) املنذو   االستثنائي 

2022.)تم االتفاق على):
حل مسبق  لشركة).

سذي ) الجي ي  ا سي   تذيين 
مور) وتح و   .كمصف  لشركة 

ا شركة كمور  لتصفية.
بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية) باملحكمة  ا ضبط 
  2022 ماي) (25 بتاريخ) بشفشاون 

تحت رقم)60/2022.
481P مكرر

)ائتما ية كو فيسكو ش م م

ا هاتف:)55-40-59-22-05

www-fiduciaire-confisco.ma

 TAHAR ECOLOGY

DEVELOPMENT
»T.ECO & D»

SARL

ا طاهر اكو وجي دفلوبمن ش م م

ا سجل ا تجاري رقم 414.625 

قفل ا تصفية
 04 بموت�سى عو  عرفي مؤرخ في)

ا ذام) الجمع  عو   (،2022  وفمبر)

االستثنائي وقرر ما ولي):

تصفية) عملية  على  املصادقة  (-

ا شركة واإلعالن على قفلها.

ا ذكال) ا طاهر  ا سي   إبراء) (-

املصفي اإلبراء)ا تام.

تم اإلو اع ا وا وني با ـمحكمة) (-

رقم) تحت  با بيضاء) ا تجارية 

825899)بتاريخ)31)ماي)2022.
موتطف و بيان)

482 P

 EZRAA CENTER CALL 
ا فك املسبق  لشركة

بموجب عو  عرفي مؤرخ با  ار)

ا بيضاء)ووم)13)أبريل)2022)ومسجل)

بنفس امل ونة ووم)12)ماي)2022)قرر)

 EZRAA CENTER ( مساهمو شركة)

عات) املهام  مح ود2  شركة  (CALL

ا حي) املور ا رئي�سي في ا  ار ا بيضاء)

طريق) (9 كلم) ا صناعي  يساسفة 

ورأسما ها)) ا بيضاء) ا  ار  الج و 2 

10.000))درهم ما ولي):))

ا فك والحل املسبق  لشركة) (- (1

املذكور2 أعاله.

كوهين) (: ا سي ون) تذيين  (- (2

وكوهن بنجما  لويام بمهمة) ( هارون)

ا فك والحل املسبق  لشركة.

3-)تذيين املور االجتماعي  لشركة)

 لفك و  لحل املسبق با  ار ا بيضاء)

ا حي ا صناعي  يساسفة كلم)9)طريق)

الج و 2.
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اإلو اع):)تم اإلو اع ا وا وني   ى)
ا تجارية) باملحكمة  ا ضبط  كتابة 
 2022 ماي) (27 ووم) ا بيضاء) با  ار 

تحت رقم)825589.
 لنشر و ا بيان

483 P

INDUTISS
»IDT»

ا فك املسبق  لشركة
مؤرخ) عرفي  عو   بموجب 
 2022 أبريل) (13 ووم) با بيضاء)
 12 ووم) امل ونة  بنفس  ومسجل 
شركة)) مساهمو  قرر  (2022 ماي)
مح ود2) شركة  («INDUTISS »IDT
عات) ا وحي   ا شريك  عات  املهام 
املور ا رئي�سي في ا  ار ا بيضاء):)ا حي)
ميسا) مجموعة  ا صناعي  يساسفة 
رقم)1)كلم)9)طريق بوسكور2)20160  
  10.000 ( ورأسما ها) ا بيضاء) ا  ار 

درهم ما ولي):))
ا فك والحل املسبق  لشركة) (-1  

املذكور2 أعاله.
ا سي  كوهين هارون)) تذيين  (- (2
املسبق) والحل  ا فك  بمهمة   لويام 

 لشركة.
3-)تذيين املور االجتماعي  لشركة)
 لفك و لحل املسبق با  ار ا بيضاء)
مجموعة) ا صناعي  يساسفة  ا حي 
طريق بوسكور2) (9 كلم) (1 ميسا رقم)

. 20160
اإلو اع):)تم اإلو اع ا وا وني   ى)
ا تجارية) باملحكمة  ا ضبط  كتابة 
 2022 ماي) (27 ووم) ا بيضاء) با  ار 

تحت رقم)825589.
 لنشر و ا بيان

484 P

STAR VISCOSE
ا فك املسبق  لشركة

مؤرخ) عرفي  عو   بموجب 
 2022 أبريل) (13 ووم) با بيضاء)
ماي) (12 ومسجل بنفس امل ونة ووم)
 STAR ( شركة) مساهمو  قرر  (2022
VISCOSEشركة مح ود2 املهام عات)
ا رئي�سي) ا شريك ا وحي  عات املور 

ا زبير) مجموعة  ا بيضاء:) ا  ار  في 

رقم)36) يساسفة)))ا  ار ا بيضاء)))و)

رأسما ها))10.000))درهم ما ولي):))

1-ا فك و الحل املسبق  لشركة)  

املذكور2 أعاله.

هارون)) كوهين  ا سي :) تذيين  (2-

املسبق) والحل  ا فك  بمهمة   لويام 

 لشركة.

3-)تذيين املور االجتماعي  لشركة)

 لفك و  لحل املسبق با  ار ا بيضاء)

مجموعة ا زبير رقم))36) يساسفة.

اإلو اع):)تم اإلو اع ا وا وني   ى)

ا تجارية) باملحكمة  ا ضبط  كتابة 

 2022 ماي) (27 ووم) ا بيضاء) با  ار 

تحت رقم)825588.
 لنشر و ا بيان

485 P

 YONY MULTISERVICES DU

GHARB

RC(N° 299

حل ا شركة
ا ذام) الجمع  محضر  بموت�سى 

 YONY شركة) االستثنائي  شركاء)

 MULTISERVICES DU GHARB

درهم واملسجل) (100،000 برأسمال)

قرر) (2022 مارس) (09 بتاريخ)

 YONY االجتماع االستثنائي  لشركة)

MULTISERVICES DU GHARB

-)الحل املبكر  لشركة.

ووسف) ا سي   مصفي  تذيين  (-

ا وطنية) حامل  لبطاقة  ا سفناج 

.GN185413(رقم

-)مكان ا تصفية هو:)قرية رقم)03 

دار ج اري سي ي قاسم.

تم اإلو اع ا وا وني   ى املحكمة)

بتاريخ) با وصيري  مشرع  االبت ائية 

 RC،4501 2022)تحت رقم) 25)ماي)

.N° 299

486 P

CARSMOTO
SARL AU

رأسما ها 100.000 درهم
مور االجتماعي : 61 شارع ال ة 

واقوت زاوية مصطفى املذاني ا طابق 
ا ثاني رقم 69 ا  ار ا بيضاء 
ا سجل ا تجاري رقم 523553

ا ذادي) ا غير  ا ذام  طبوا  لجمع 
املؤرخ بتاريخ)05)ماي)2022)واملسجل)

بتاريخ)18)ماي)2022)قرر ما ولي):
-)فسخ ا شركة قبل أوانها.

لحمي ي) رضوان  ا سي   تذين  (-
كمصفي  لشركة.

ب) ا شركة  تصفية  مور  تذين  (-
61)شارع ال ة واقوت زاوية مصطفى)
ا  ار) (69 املذاني ا طابق ا ثاني رقم)

ا بيضاء.
بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
با  ار) ا تجارية  باملحكمة  ا ضبط 
2022)تحت) 27)ماي) بتاريخ) ا بيضاء)

رقم)825539.
487 P

Sté GNEX
 SARL

شركة مح ود2 املسؤو ية 
رأسما ها  100.000 درهم

املور االجتماعي : اقامة ا صفا 51 
شارع رحال املسكيني ا طابق ا ثا ت 

رقم 13 ا  ار ا بيضاء
تصفية ا شركة

مؤرخ) عرفي  عو   بموجب 
(،2022 ماي) (12 بتاريخ) با بيضاء)
(،GNEX SARL(قرر))ا شركاء)) شركة

شركة مح ود2 املسؤو ية ما ولي):
-)تصفية ا شركة.

ا سي ) تذيين  ا شركاء) قرر  (-
ا كريم  لويام) عب   مذطوي 

با تصفية.
إقامة ا صفا) (: مور ا تصفية هو)
ا طابق) املسكيني  رحال  شارع  (51

ا ثا ت رقم)13))ا  ار ا بيضاء.
بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ا تجارية) املحكمة  ا ضبط   ى 
تحت) (2022 ماي) (31 في) با بيضاء)

ع د)825900.
488 P

SUF INDUSTRIE
SARL AU

توقف مزاو ة نشاط  شركة
 SUF INDUSTRIE SARL AU 
رقم ا سجل ا تجاري 217771

بموت�سى الجمع ا ذام االسثنائي)
أبريل) (18 ( بتاريخ) ( ا وحي )  لشريك 

2022)تم إقرار ما ولي):
شركة) نشاط  ( ملزاو ة) توقف  (•
  (  SUF INDUSTRIE SARLAU(
شركة عات املسؤو ية املح ود2 عات)
تاريخ))))) من  (

ً
إبت اءا ( ا وحي ) ا شريك 

ا تصفية) وتجرى  ( (2022/04/18
ا نهائية  لشركة

عبازي) حمي   ا سي   تذيين  (•
كمصفي.

ا تصفية:حي) مكان  تح و   (•
ا سالمة)3)مجموعة)7)بلوك)H)رقم6 

ا  ار ا بيضاء
تم اإلو اع ا وا وني   ى املحكمة)
 30 ( بتاريخ) با  ار ا بيضاء) ا تجارية 

ماي)2022)تحت ع د))825791.
489 P

MATSIWAN
SARL AU

رأسما هـــــــــــا : 100.000 درهم
مورها االجتماعي : تسوا ت مزارع 

اوت اعمر واعلي تكريكر2ـ ــ أزرو
تبذا  ذو  عرفي مؤرخ في)17)ماي)
2022،)تم وضع محضر الجمع ا ذام)

اإلستثنائي.
أشغــــال ا يـــــوم):
تصفية ا شركة
تسمية املصفي.

مختلفات.
•)الحــــــــل األول):

-)قرر الجمع ا ذام توقيف ا شركة)
ابت اء)من تاريخ)17)ماي)2022.

•)الحـــــــــل ا ثاني):
-)قـــرر الجمع ا ذام تسمية ا سي )
ا شركة،) مصفي  محم   ا يوسفي 
في) ا شركة  تصفية  مكان  وتح و  
بتسوا ت) ا كائن  االجتماعي  املور 
ــــ) ( تكريكر2) واعلي  اعمر  اوت  مزارع 

أزرو.
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بكتابة) تم  (: ا وا و ـــي) اإلوــــ اع 
بأزرو) اإلبت ائية  باملحكمة  ا ضبط 
بتاريخ)24)ماي)2022)تحت ع د)183.
490 P

CABS CAR
SARL AU

شركة عات مسؤو ية مح ود2 
بشريك واح 

رأسما ها 500.000 درهم
رقم 70 ز وة عالل بن عب  هللا، 

ا  ار ا بيضاء
رقم ا سجل ا تجاري 231243

حل ا شركة
بموت�سى الجمع ا ذام غير ا ذادي)
شركاء) قرر  (2022 ماي) (30 بتاريخ)
شركة)CABS CAR SARL AU،)شركة)
بشريك) مح ود2  مسؤو ية  عات 
درهم،) (500.000 رأسما ها) واح ،)
عنوان مورها االجتماعي رقم)70)ز وة)
عالل بن عب  هللا،)ا  ار ا بيضاء،)ما)

ولي):
حل ا شركة.

تذيين ا شخص املكلف با تصفية)
ا سي  الحريري عب  ا لطيف.

تح و  مكان ا تصفية.
املحكمة) في  ا وا وني  اإلو اع  تم 
 7 ( بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت ع د))826762.
491 P

 STE BAAITA TRANSIT
LOGISTICS

SARL AU
تذ والت قا و ية

ا واح ) املساهم  قرار  اثر  على 
ملساهم) (،2019 فبراور) (22 بتاريخ)
 BAAITA TRANSIT شركة)
شركة عات مسؤو ية) (،LOGISTICS
ا با غ) واح ،) بمساهم  مح ودجة 
وا كائن) درهم  (100.000 رأسما ها)
مورها بز وة و يلي رقم)228،)حي خط)

ا رملة)1)ا ذيون تورر):
ا زيوكاي) محم   ا سي   تذيين 
كمسيرون) بذيطا  سا ك  وا سي  

 شركة.

كتابة) ا وا وني   ى  االو اع  تم 
ا ضبط باملحكمة االبت ائية با ذيون)
رقم) تحت  (،2022 وو يو) (10 بتاريخ)

.2022/1694
492 P

 STE MOON AFRIQUE
CONSTRUCTION

SARL AU
تذ والت قا و ية

ا واح ) املساهم  قرار  اثر  على 
ملساهم) (،2019 فبراور) (22 بتاريخ)
 STE MOON AFRIQUE شركة)
(،CONSTRUCTION SARL AU
مح ود2) مسؤو ية  عات  شركة 
رأسما ها) ا با غ  واح ،) بمساهم 
درهم وا كائن مورها رقم) (100.000
بلوك) (1 م ونة ا وح 2 ا وكا ة) (799

B،)ا ذيون تورر):
حل ا نهائي ا شركة.

كتابة) ا وا وني   ى  اإلو اع  تم 
ا ضبط باملحكمة االبت ائية با ذيون)
رقم) تحت  (،2022 وو يو) (10 بتاريخ)

.2022/1693
493 P

 STE MOON ARRIQUE
 TRAVAUX

SARL AU
تذ والت قا و ية

ا واح ) املساهم  قرار  اثر  على 
بتاريخ)22)ماي)2022،)ملساهم شركة)
 STE MOON AFRIQUE TRAVAUX
مسؤو ية) عات  شركة  (،SARL AU
ا با غ) واح ،) بمساهم  مح ودجة 
وا كائن) درهم  (100.000 رأسما ها)
مورها م ونة ا وح 2 ا وكا ة)1)بلوك)

F،))رقم)738)ا ذيون تورر):
حل ا نهائي ا شركة.

كتابة) ا وا وني   ى  االو اع  تم 
ا ضبط باملحكمة االبت ائية با ذيون)
رقم) تحت  (،2022 وو يو) (10 بتاريخ)

.2022/1692
494 P

CASHTRADE NEGOCE

تأسيس شركة مح ود2 املسؤو ية 
بمساهم واح 

9)وو يو) تبذا  لذو  ا ذرفي بتاريخ)

تم وضع قوا ين ا شركة عات) (2022

املميزات ا تا ية):

 CASHTRADE (: ا تسمية)

.NEGOCE

ا شكل ا وا وني):)شركة مح ود2)

املسؤو ية.

وتوزيع) بيع،) استيراد،) (: املوضوع)

جميع أ واع اإلطارات ومذ ات.

اإلطارات،) بيع  شراء،) استيراد،)

واملطاط وا بطاريات وملحواتها.

وا فلتر) ا زيوت  بيع  استيراد،)

وا شحوم...)الخ

(،H558(املور ا رئي�سي):)تجزئة رقم

م ونة ا وح 2 شطر ا ثاني،)ا ذيون.

ا رأسمال):)ح د في مبلغ)100.000 

حصة من) (1.000 درهم موسمة إلى)

موزعة) درهم  لواح 2  (100 فئة)

كا تالي):

ا سي  عب  ا لطيف عشابي):)250 

حصة)؛

 250 (: جيجي) الحسين  ا سي  

حصة.

 ا سي  محم  محم  عب  ا سالم):

250)حصة.

(: حسين) ميمون  محم   ا سي  

250)حصة.

ا سي ) طرف  من  تسير  (: اإلدار2)

عب  ا لطيف عشابي.

بكتابة) تم  (: ا وا وتي) اإلو اع 

ا ضبط باملحكمة االبت ائية با ذيون)

رقم) تحت  (2022 وو يو) (9 بتاريخ)

وتم تسجيلها با سجل) (2022/1690

ا تحليلي ع د) ا رقم  ا تجاري تحت 

.42043

495 P

 TAJ BENCHALHA
LOGISTICS

تأسيس شركة مح ود2 املسؤو ية 
بمساهم واح 

تبذا  لذو  ا ذرفي بتاريخ)23)أبريل)
تم وضع قوا ين ا شركة عات) (2021

املميزات ا تا ية):
 TAJ BENCHALHA (: ا تسمية)

.LOGISTICS
ا شكل ا وا وني):)شركة مح ود2)

املسؤو ية بمساهم واح .
:) ول ا بضائع لحساب) املوضوع)

ا غير.
لجميع) وا  ولي  ا وطني  ا نول 

ا بضائع)...)الخ
حي) (،120 رقم) (: ا رئي�سي) املور 

الحجري،)ا ذيون.
مبلغ) في  ح د  (: ا رأسمال)
إلى) موسمة  درهم  (1.000.000
درهم) (100 فئة) حصة من  (10.000
رشي ) ا سي   با كامل  ويملكها 

بنشلحة.
ا سي ) طرف  من  تسير  (: اإلدار2)

رشي  بنشلحة.
بكتابة) تم  (: ا وا وتي) اإلو اع 
ا ضبط باملحكمة االبت ائية با ذيون)
رقم) تحت  (2022 وو يو) (10 بتاريخ)
وتم تسجيلها با سجل) (2022/1691
ا تحليلي ع د)) ا رقم  ا تجاري تحت 

.42045
496 P

S.S PESCA
تأسيس شركة عات املسؤو ية 
املح ود2 وعات ا شريك ا وحي 

وضع) تم  (2022 وو يو) (3 بتاريخ)
قا ون منظم  شركة عات املسؤو ية)
ا وحي ) ا شريك  وعات  املح ود2 

وعات املميزات ا تا ية):
ا تسمية):)S.S PESCA)شركة عات)
ا شريك) وعات  املح ود2  املسؤو ية 

ا وحي .
لحساب) ا بضائع  :) ول  ا ه ف)
عامة،) تجار2  األسماك،) بيع  ا غير،)

االستيراد وا تص ور.
ا رأسمال):)ح د في مبلغ)100.000 
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حصة من) (1.000 درهم موسمة إلى)
موزعة) درهم  لواح 2  (100 فئة)

كاآلتي)):
 1.000 (: لحسن) مرابط  ا سي  

حصة.
ا سمار2) طريق  (: االجتماعي) املور 

حي الحجري رقم)353)ا ذيون).
ا سي ) طرف  من  تسير  (: اإلدار2)

مرابط لحسن مل 2 غير مح د2.)
بكتابة) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 
ا ضبط باملحكمة االبت ائية با ذيون)
رقم) تحت  (2022 وو يو) (6 بتاريخ)

.41953
497 P

GENIOUS BATIMENTC 
SARL
تأسيس

 10 بتاريخ) عرفي  عو   بموت�سى 
ماي)2022)بتمار2 تورر تأسيس شركة)
بالخصائص) املسؤو ية  مح ود2 

ا تا ية):
جينيوس) (: االجتماعية) ا تسمية 

باتيموا.
ا نصر) إقامة  (: االجتماعي) املور 
املستوبل ز وة طارق ابن زياد عمار2)

رقم ب تمار2.
ا  راسات) مكتب  (: ا ه ف)

وا بحث.
من تاريخ) سنة ابت اء) (99 (: امل 2)

إح اثها ا فذلي.
من) تبت ئ  (: االجتماعية) ا سنة 
ديسمبر من) (31 فاتح وناور وتنتهي في)

كل سنة.
في) ح د  (: االجتماعي) ا رأسمال 
 1000 على) موسم  درهم  (100.000

حصة بويمة)100)درهم.
من) مسير2  ا شركة  (: ا تسيير)
طرف ا سي  مشيش محم  مل 2 غير)

مح ود2.
(: ا تجاري) با سجل  ا تويي   رقم 

.136545
باملحكمة) ا طلب  إو اع  تم 
وو يو) (10 بتاريخ) بتمار2  االبت ائية 

2022)تحت رقم)8318.
498 P

STE THE MUSICA STUDIO
SARL AU

ا ذادي) ا غير  ا ذام  الجمع  قرر 

املنذو  بتاريخ)20)أبريل)2022) شركة)

 STE THE MUSICA STUDIO»

املسؤو ية  عات  شركة   «SARL AU

رأسما ها  وحي   بشريك  املح ود2 

 : االجتماعي  مورها  درهم   100.000

993 طريق  تجزئة سذي  حجي رقم 

ا ونيطر2 سال، ما ولي :

تورير  على  املوافوة  بذ    -  1

املصفي، تورر إنهاء عملية ا تصفية.

 : ب  ا تصفية  مور  تح و    -  2

993 طريق  تجزئة سذي  حجي رقم 

ا ونيطر2 سال.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع 

االبت ائية بسال بتاريخ)2)وو يو)2022 

تحت رقم)38999.

499 P

دووان األستاع محم  س ادي

موثق بوج 2

6)شارع االستوالل إقامة فاوز2 ا طابق ا ثاني)

وج 2

 STE LES DELICES DE

BAMOU
تسيير حر

تلواه) رسمي  عو   بموت�سى 

األستاع محم  س ادي موثق بوج 2))

بتاريخ فاتح وو يو)2022)فإن ا شركة)

املسما2) املح ود2  املسؤو ية  عات 

 STE LES DELICES DE BAMOU

درهم) (10.000 رأسما ها) ش.ع.م.م 

شارع) (56 ومورها االجتماعي بوج 2)

سي ي محم  بن عب  هللا.

ق  أبرمت مع ا سي  مراد وركيط)

عو  تسيير حر مل 2 سنة تبت ئ من)

قابلة  لتج و ) (2022 وو يو) فاتح 

ضمنيا بين األطراف بجميع شروطها.
 لخالصة واإلشار2

األستاع محم  س ادي

موثق

500 P

 STE SERVICE HALL SOUSS

STATION
 SARL

ا ذنوان : اهل سوس بو سماحة 

ا برادوة ا فويه بن صالح 
رقم ا تويي  با سجل ا تجاري

5069 

بتاريخ) عرفي  عو   بموت�سى 

شركة) انشاء) تم  (2022 أبريل) (21

تحمل) املح ود2  املسؤو ية  عات 

الخصائص ا تا ية):

 SERVICE HALL (: ا تسمية)

.SOUSS STATION

اهل سوس بو سماحة) ا ذنوان):)

ا برادوة ا فويه بن صالح.
رأس املــال):)100.000)درهم.

)ا غرض):)محطة  لوقود.)

ا سنة املـا ية):)ا سنة امليالدوة.

م 2 ا شركة):)99)سنة.

املسير):)املصطفى جماخ.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية ا فويه بن صالح تحت رقم)

144)بتاريخ)19)ماي)2022.

1 C

STE SAVON BRADIA
 SARL

ا ذنوان : بوسماحة اهل سوس اح  

ا برادوة ا فويه بن صالح
رقم ا تويي  با سجل ا تجاري

5067 

بتاريخ) عرفي  عو   بموت�سى 

شركة) انشاء) تم  (2022 أبريل) (21

تحمل) املح ود2  املسؤو ية  عات 

الخصائص ا تا ية):

.SAVON BRADIA(:(ا تسمية

سوس) اهل  بوسماحة  ا ذنوان):)

اح  ا برادوة ا فويه بن صالح.
رأس املــال):)100.000)درهم.

)ا غرض):)صناعة ا صابون.

ا سنة املـا ية):)ا سنة امليالدوة.

م 2 ا شركة):)99)سنة.

املسير):)املصطفى جماخ.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية ا فويه بن صالح تحت رقم)

143)بتاريخ)19)ماي)2022.

2 C

DAKHLA QUAD & EVENT
 SARL

شـركـة عات املسؤو ية املح ود2 
رأسما ها 50.000 درهم

 2101 حي ا وح 2 -ا  اخلة 
رقم ا سجل ا تجاري : 17797

ا وري ي) (: ا وحي ) ا شريك  قرر 

ا وحي   لشركة) ا رحيم املسير  عب  

(،DAKHLA(QUAD(&(EVENT(SARL
مورها) (، درهم) (50.000 رأسما ها)

- ا وح 2) حي  (2101 (:  االجتماعي)

قام) (2022 ماي) (30 بتاريخ) ا  اخلة،)

شركاء)ا شركة با تغييرات ا تا ية):

ا وحي 2  لشركة) املسير2  تذيين 

ا سي 2 مريم ا سبتي.)
تم ا تغيير في ا بن )8)،)من ا وا ون)

األسا�سي  لشركة.

باملحكمـة) ا وا ـو ـي  اإلوـ اع  تـم 

ا  اخلة) جهـة  االبت ائية  والوـة 

وادي ا ذهب)-)بإقليم وادي ا ذهب،)

ع د) تحت  (2022 وو يو) (6 بتاريخ)

.972/2022
 لنشر وا بيان

3 C

 SOCIETE EQUIPEMENT DES

ROUTE SETSIGNALISATION
SARL

بموت�سى ا ذو  ا ذرفي املسجل)

2022)تم إنشاء)شركة) 12)ماي) في)

تحمل) املح ود2  املسؤو ية  عات 

الخصائص ا تا ية):
 SOCIETE (: ا تسمية)

 EQUIPEMENT DES ROUTE

.SETSIGNALISATION

املور : دوار اوت ما ن موالي عي�سى 

موالي  ا ترابية  الجماعة  ادريس  بن 

عي�سى بن ادريس ابزو إقليم ازيالل.
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ا طرق  صيا ة  أشغال   : ا غرض 
بذالمات ا تشوير، ا تجار2 واالستيراد 

وا تص ور.
 100.000  : با  رهم  املال  رأس 

درهم.
م 2 ا شركة : 99 سنة.

املسير2 : ا سي 2 عواطف اغو ي .
فاتح  من  تبت ئ   : املا ية  ا سنة 

وناور وتنتهي في 31 ديسمبر.
اإلو اع  تم   : ا وا وني  اإلو اع 
ا وا وني باملحكمة االبت ائية بأزيالل 
رقم  تحت   2022 ماي   19 بتاريخ 
ا تجاري  ا سجل  ورقم   176/2022

تحت رقم 5089.
4 C

 AHMID CONSEIL 
شركـة مح ود2 املسؤو ية دات 

شريك وحي 
رأسما ها 100.000.00 درهم

املور االجتماعي: 41، تجزئة ا هالل، 
طريق سي ي بوزي ، الج و 2.

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري:
13929/ الج و 2

حل شركـة
ا ذام) الجمع  محضر  بموت�سى 
قرر) (،2022 ماي) (22 املنذو  بتاريخ)
املذكور2) ا وحي   لشركة  ا شريك 

اعاله ا سي  احمي  مراد ما ولي):
من) ابت اء) املذنية  ا شركة  حل 

تاريخه بطريوة ودوة.
مراد،) احمي   ا سي   تذيين 
تجزئة) (،41 بالج و 2،) ا ساكن 
بوزي ،) سي ي  طريق  ا هالل،)
رقم) ا وطنية  بطاقته  الج و 2،)
M464791)مكلف بحل ا شركة،)مع)
منحه على اوسع  طاق ا صالحيات)
ا شركة) تصفية  عمليات  الستكمال 

وتحويق االصول.
ا شركة) حل  محل  تح و  
ا هالل،) تجزئة  (،41 ا تالي:) با ذنوان 

طريق سي ي بوزي ،)الج و 2.
املراسالت) تبذث  ا ذنوان   ه ا 
املتذلوة) وا وثائق  ا ذوود  تبلغ  ويتم 

با تصفية.

اإلو اع) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 
ا ضبط   ى) بكتابة  ا وا وني 
املحكمة االبت ائية بالج و 2 بتاريخ)

01)وو يو)2022)تحت رقم)27883.
)خالصة وبيان

5 C

  SADAFAT ENERGIE CASA 
شركـة مح ود2 املسؤو ية دات 

شريك وحي 
رأسما ها 100.000 درهم

املور االجتماعي: رقم 69، تجزئة 
ا فردوس، الج و 2. 

 رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري:
19455

تأسيس شركـة
بموت�سى عو  عرفي محرر بتاريخ)
بتاريخ) مسجل  (،2022 ماي) (30
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (30
األسا�سي  شركة مح ود2 املسؤو ية)

باملميزات ا تا ية):
مح ود2) شركـة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية دات شريك وحي .)
 SADAFAT (: ا شركة) تسمية  (

.ENERGIE(CASA(»(SARL-AU
محطة  لوقود) (: ا شركة) غـرض 

والخ مات.
(،69 :)رقم) عنوان املور االجتماعي)

تجزئة ا فردوس،)الج و 2.)
املبلغ مح د في) (: رأسمال ا شركة)
 1000 ( ( درهم موسم إلى) (100.000
 100.00 بويمة) اجتماعية  حصة 
اسم) في  ا واح 2  درهم  لحصة 

ا شريك ا وحي .
-)ا سي  امحم  أبو ا فراج:)1000 

حصة اجتماعية.
ويسيرها) ا شركة  و ور  ا تسيير:)
الحامل) ا فراج  أبو  امحم   ا سي  
رقم) ا وطنية  لتذريف   لبطاقة 

.M55205
اإلو اع) تم  ا وا وني:) اإلو اع 
االبت ائية) باملحكمة  ا وا وني 
 2022 وو يو) فاتح  بتاريخ  بالج و 2 

تحت رقم)27885.
)خالصة وبيان

6 C

» PARA PRECIOSO» 
شركـة مح ود2 املسؤو ية دات 

شريك وحي 
رأسما ها 100.000 درهم

املور االجتماعي: متجر با طابق 
ا سفلي، رقم 98، حي ا سالم، 

الج و 2
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري:

16919/ الج و 2
قفل تصفية شركـة

ا ذام) الجمع  محضر  بموت�سى 
قرر) (،2022 ماي) (23 املنذو  بتاريخ)
املذكور2) ا وحي   لشركة  ا شريك 

اعاله ماولي):
من) ابت اء) املذنية  ا شركة  حل 

تاريخه وتصفيتها بطريوة ودوة.
ا ذبا�سي،) ا سي 2 سكينة  تذيين 
حي) (98 رقم) بالج و 2  ا ساكنة 
رقم) ا وطنية  بطاقتها  ا سالم،)
بتصفية) مكلفة  (M463852
ا شركة،)مع منحها على اوسع  طاق)
ا صالحيات الستكمال عمليات قفل)

تصفية ا شركة وتحويق االصول.
با ذنوان) ا تصفية  محل  تح و  
رقم) ا سفلي،) با طابق  متجر  ا تالي:)

98،)حي ا سالم،)الج و 2.
املراسالت) تبذث  ا ذنوان   ه ا 
ويتم تبلغ ا ذوود و ا وثائق املتذلوة)

با تصفية.
اإلو اع) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 
ا ضبط   ى) بكتابة  ا وا وني 
املحكمة االبت ائية بالج و 2 بتاريخ)

30)ماي)2022)تحت رقم)27878.
)خالصة وبيان

7 C

MONDIAL MODULAIRE
 SARL-AU

شركـة مح ود2 املسؤو ية دات 
شريك وحي 

رأسما ها 100.000  درهم
املور االجتماعي: محل ب وارتكني 

الجماعة ا وروية موالي عب  هللا، 
إقليم الج و 2

 رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري:
19405

تأسيس شركـة
بموت�سى عو  عرفي محرر بتاريخ)
 25 مسجل بتاريخ) (،2022 ابريل) (25
ا وا ون) إع اد  تم  (،2022 ابريل)

األسا�سي  شركة مح ود2 املسؤو ية)
باملميزات ا تالي):

مح ود2) شركـة  (: ا شركة) شكل 
املسؤو ية دات شريك وحي .

 MONDIAL (» (: ا شركة) تسمية 
.» MODULAIRE

غـرض ا شركة):)
مذ ات) إل تاج  صناعية  وح 2 

ح و وة.
اشغال مختلفة.

محل) (: االجتماعي) املور  عنوان 
الجماعة ا وروية موالي) ب وار تكني،)

عب  هللا،)إقليم الج و 2.
مح د) املبلغ  (: ا شركة) رأسمال 
   1000 درهم موسم إلى) (100.000 في)
 100.00 بويمة) اجتماعية  حصة 
اسم) في  ا واح 2  درهم  لحصة 

ا شريك ا وحي ):)
 1000 (: ا سي  شذيب بوعنفير) (-

حصة اجتماعية.
ويسيرها) ا شركة  و ور  (: ا تسيير)
كمسير وحي  مل 2 غير مح ود2 ا سي )
الحامل  لبطاقة) بوعنفير  شذيب 

.M594626(ا وطنية  لتذريف رقم
اإلو اع) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 
ا ضبط   ى) بكتابة  ا وا وني 
املحكمة االبت ائية بالج و 2 بتاريخ)

23)ماي)2022)تحت رقم)27842.
))))))))))))خالصة وبيان

8 C

» CONTROLE CHRONO» 
شركـة مح ود2 املسؤو ية 
رأسما ها 500.000 درهم

املور االجتماعي: كلم 6، طريق 
الجرف األصفر،  ذثامنة، الج و 2.

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري:
7227

تذ والت
 11 بموت�سى عو  عرفي مؤرخ في)
تم تذ ول بذض بنود) (، (2022 ابريل)
املذكور2) األسا�سي  لشركة  ا وا ون 

اعاله ما ولي):
اجتماعية) حصة  (3000 تفويت)
ا واح 2) درهم  لحصة  (100 بويمة)

موزعة كا تالي):
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 1000 ا سي 2  طيفة  شكر) (.1

حصة اجتماعية.

 1000 املا كي) كوثر  ا سي 2  (.2

حصة اجتماعية.

 1000 املا كي) رياض  ا سي   (.3

حصة اجتماعية.

 فائ 2 ا سي  ا وافي املا كي.

تغير ا شكل ا وا وني  لشركة من)

شركة مح ود2 املسؤو ية الى شركة)

شريك) دات  املسؤو ية  مح ود2 

وحي .

اإلو اع) تم  ا وا وني:) اإلو اع 

ا ضبط   ى) بكتابة  ا وا وني 

املحكمة االبت ائية بالج و 2 بتاريخ)

17)ماي)2022)تحت رقم)27825.
)خالصة وبيان

9 C

PARA BLOUZE MEDICALE
SARL AU

عليه) مصادق  عو   بموت�سى  (

بسي ي املكي) (2022 ماي) (24 بتاريخ)

تم وضع ا نظام األسا�سي  شركة عات)

وحي ) املح ود2  شريك  املسؤو ية 

وا تي تحمل الخصائص ا تا ية):

 PARA BLOUZE (: ا تسمية) (

.MEDICALE  SARL AU

عات) شركة  (: ا وا و ية) ا صفة 

املسؤو ية املح ود2  شريك وحي 

املواد) بيع  (: االجتماعي) ا ه ف 

ا شبه طبية.

رأس املال):)ح د رأسمال ا شركة)

بمبلغ)100.000)درهم في و ):

 100.000 منان) ا رزاق  عب   (-

درهم.

من) ابت اء) سنة  (99 -امل 2:)

ا تأسيس ا نهائي.

إلى) وناور  فاتح  من  املا ية:) ا سنة 

31)ديسمبر من كل عام.

ا ف اء) شارع  (: االجتماعي) املور 

 21 رقم) بوذة  (2 مكاز2) (47 ا رقم)

برشي .

ا تسيير) حق  أعطي  (: ا تسيير)

عب  ا رزاق منان مل 2 غير) (:  لسي )

مح د2.

اإلو اع) تم  (: ا وا وني) اإلو اع 

ا وا وني باملحكمة االبت ائية ببرشي )

تم) كما  (543/2022 رقم) تحت 

ا تجاري) با سجل  ا شركة  تسجيل 

تحت ع د) (2022 بتاريخ فاتح وو يو)

 . 16665

10 C

 STE T.M.C-TAOUFIK

 MATERIAUX DE

 CONSTRUCTION SARL AU

ا ذنوان : شارع بن خل ون اوالد 

حم ان رقم 300 بني مالل 

رقم ا تويي  با سجل ا تجاري 

12753

 11 بتاريخ) عرفي  عو   بموت�سى 

عات) شركة  انشاء) تم  (2022 مارس)

ا شريك) عات  املح ود2  املسؤو ية 

ا وحي  تحمل الخصائص ا تا ية):

T.M.C- (: ا تسمية)

 TAOUFIK MATERIAUX DE

.CONSTRUCTION

شارع بن خل ون اوالد) ا ذنوان):)

حم ان رقم)300)بني مالل.

رأس املــال):)100.000)درهم.

ا بناء) مواد  بيع  ا غرض):) (

با توسيط.

ا سنة املـا ية):)ا سنة امليالدوة.

م 2 ا شركة):)99)سنة.

املسير):)احم  توفيق.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 486 االبت ائية بني مالل تحت رقم)

تاريخ)30)ماي)2022.

11 C

STE STADE T.R.A
SARL AU

ا ذنوان : اوالد حم ان دوار جغو 
ا ز وة 1 بني مالل.

رقم ا تويي  با سجل ا تجاري : 
12721

بتاريخ)30  عرفي  عو   بموت�سى 
عات) شركة  انشاء) تم  (2022 مارس)
شريك) وعات  املح ود2  املسؤو ية 

وحي  تحمل الخصائص ا تا ية):
.STADE T.R.A(:(ا تسمية

ا ذنوان):)اوالد حم ان دوار جغو)
ا ز وة)1)بني مالل.

رأس املــال):)100.000)درهم.
)ا غرض):)االشغال ا ذامة و ا بناء.)

)االشغال ا ذامة و ا بناء.
ا سنة املـا ية):)ا سنة امليالدوة.

م 2 ا شركة):)99)سنة.
املسير):)عب  ا هادي قاسمي.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
  446 االبت ائية بني مالل تحت رقم)

تاريخ)11)ماي)2022.
12 C

STُEUTRA CAR
SARL

ا ذنوان : فم اودي أوالد امبارك   بني 
مالل

رقم ا تويي  با سجل ا تجاري 
12747

بتاريخ عرفي  عو    بموت�سى 
شركة) انشاء) تم  (2022 مارس) (10
تحمل) املح ود2  املسؤو ية  عات 

الخصائص ا تا ية):
.UTRA CAR SARL(:(ا تسمية

(( ا ذنوان):)فم اودي أوالد امبارك)
بني مالل.

رأس املــال):)100.000)درهم.
)ا غرض):)كراء)ا سيارات.)

ا سنة املـا ية):)ا سنة امليالدوة.
م 2 ا شركة):)99)سنة.

املسير):)ووسف شربوب.)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية بني مالل تحت رقم)477.
13 C

 STE CHEZEM EVENTS
SARL

ا ذنوان : تجزئة ا ذثما ية ا حي 
االداري ا طابق ا ثا ث بني مالل 

رقم ا تويي  با سجل ا تجاري
12771 

بموت�سى عو  عرفي بتاريخ)9)ماي)
2022)تم انشاء)شركة عات املسؤو ية)
املح ود2 تحمل الخصائص ا تا ية):

.CHEZEM EVENTS(:(ا تسمية
ا حي) ا ذثما ية  تجزئة  ا ذنوان):)

االداري ا طابق ا ثا ث بني مالل.
رأس املــال):)100.000)درهم.

ا غرض):)مطذم وتنظيم الحفالت.
ا سنة املـا ية):)ا سنة امليالدوة.

م 2 ا شركة):)99)سنة.
)املسير):

صحر ا شكرا.
الحسنية زمراك.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 495 االبت ائية بني مالل تحت رقم)

تاريخ)30)ماي)2022.
14 C

STE JAD IMRANE AUTO
SARL

بموت�سى ا ذو  ا ذرفي املسجل)
إنشاء) تم  (2022 فبراور) (18 في)
املح ود2) املسؤو ية  عات  شركة 

تحمل الخصائص ا تا ية):
 STE JAD IMRANE (: ا تسمية)

.AUTO
الجماعة  تاكلفت  مركز   : املور 
إقليم  واويزغت  تاكلفت  ا ترابية 

ازيالل.
ا غرض : م رسة  تذليم ا سياقة.
 60.000  : با  رهم  املال  رأس 

درهم.
م 2 ا شركة : 99 سنة.

املسير : محم  سفيان جابري.
فاتح  من  تبت ئ   : املا ية  ا سنة 

وناور وتنتهي في 31 ديسمبر.
اإلو اع  تم   : ا وا وني  اإلو اع 
ا وا وني باملحكمة االبت ائية بأزيالل 
رقم  تحت   2022 مارس   8 بتاريخ 
ا تجاري  ا سجل  ورقم   2022/96

تحت رقم 5007.

15 C
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FIDIS CONSEIL

STE OMAR YOU NEGOCE
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تفويت حصص

FIDIS CONSEIL
 MASSIRA 1 LOT(A(N°493 2EME

 RTAGE(N°3 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC

STE OMAR YOU NEGOCE شركة 
عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي درب بن 
ا صغير ا حي االداري سي ي ا زوين 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.42315

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تمت) (2020 فبراور) (12 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت ا سي )(2))عب  هللا املودن)
 100 حصة اجتماعية من أصل) (50
ووسف) ((2) ا سي ) حصة  فائ 2 

املودن بتاريخ)12)فبراور)2020.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
وو يوز) (10 ا تجارية بمراكش بتاريخ)

2020)تحت رقم)3962.
1I

FIDIS CONSEIL

STE OMAR YOU NEGOCE
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تفويت حصص

FIDIS CONSEIL
 MASSIRA 1 LOT(A(N°493 2EME

 RTAGE(N°3 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC

STE OMAR YOU NEGOCE شركة 
عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي درب بن 
ا صغير ا حي االداري سي ي ا زوين 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.42315

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تمت) (2020 فبراور) (10 في) املؤرخ 

املصادقة على):

ووسف املودن) ((2) تفويت ا سي )
 50 أصل) من  اجتماعية  حصة  (50
هللا) عب   ((2) ا سي ) حصة  فائ 2 

املودن بتاريخ)10)غشت)2020.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
وو يوز) (10 ا تجارية بمراكش بتاريخ)

2020)تحت رقم)3962.
2I

كو ت فور وو

VISION TELE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

كو ت فور وو
47 شارع  ال واقوت ا طابق الخامس 

، 20000، ا  ار ا بيضاء املغرب
VISION TELE شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي (في 
طور ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي 47 شارع 
 ال ا ياقوت ا طابق الخامس - 
20370 ا  ار ا بيضاء املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.364203
ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تورر) (2021 أكتوبر) (12 في) املؤرخ 
عات مسؤو ية مح ود2) حل شركة 
 VISION TELE( عات ا شريك ا وحي
مبلغ رأسما ها)10.000)درهم وعنوان)
شارع  ال) (47 اإلجتماعي) مورها 
 20370 (- ا ياقوت ا طابق الخامس)
ا  ار ا بيضاء)املغرب  تيجة ل):)ع م)

وجود نشاط.
 47 ب) ا تصفية  مور  ح د  و 
(- شارع  ال ا ياقوت ا طابق الخامس)

20370)ا  ار ا بيضاء)املغرب.)
و عين:

و) كواري  ا رزاق  عب   ا سي (2))
 21 ز وة) (2 واسمينة) حي  عنوا ه(ا))
ا  ار) (20470 ا شق) عين  (68 رقم)
ا بيضاء)املغرب كمصفي)(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 20 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

دجنبر)2021)تحت رقم)805087.

3I

BUSINESS FOREVER

LATI CONSULTING
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

BUSINESS FOREVER

71 إقامة ابن بطوطة تواطع ابن 

بطوطة و عب  ا كريم ا  ووري 

ا طابق األول رقم 3 ، 20000، ا  ار 

maroc ا بيضاء

LATI CONSULTING شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي (في طور ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي 10 شارع 

الحرية ا طابق ا ثا ث شوة رقم 3 

ا  ارا بيضاء - 20000 ا  ارا بيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.310967

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تورر) (2017 دجنبر) (31 في) املؤرخ 

عات مسؤو ية مح ود2) حل شركة 

 LATI ا وحي ) ا شريك  عات 

رأسما ها) مبلغ  (CONSULTING

مورها) وعنوان  درهم  (100.000

ا طابق) الحرية  شارع  (10 اإلجتماعي)

(- ا  ارا بيضاء) (3 رقم) ا ثا ث شوة 

املغرب  تيجة) ا  ارا بيضاء) (20000

ل):)ع م وجود نشاط.

و ح د مور ا تصفية ب)10)شارع)

 3 رقم) ا ثا ث شوة  ا طابق  الحرية 

20000)ا  ارا بيضاء) ا  ارا بيضاء)-)

املغرب.)

و عين:

هن  بوزبع و عنوا ه(ا)) ا سي (2))

86)شارع ادريس االول إقامة جواهر)

ا  ارا بيضاء) (20503 االول) ا طابق 

املغرب كمصفي)(2)) لشركة.

وعن  اإلقتضاء)الح ود املفروضة)

محل) املخو ة  هم  ا صالحيات  على 

و) ا ذوود  تبليغ  محل  و  املخابر2 

ا وثائق املتذلوة با تصفية):)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 23 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يوز)2018)تحت رقم)672648.

4I

RAISON CONSEIL

STE B.R.D
إعالن متذ د ا ورارات

RAISON CONSEIL

 RUE AHMED LOUKILI RESID

 SENHAJI 3 ETG(APPT 5 FES،

30000، FES(MAROC

STE B.R.D «شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 عات ا شريك ا وحي »

وعنوان مورها االجتماعي: كلم 15 

طريق فاس صفرو - 31000 صفرو 

املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.167

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

تم اتخاع) (2022 وناور) (03 املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)

قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

استمرارية استغالل ا شركة

على) ونص  ا ذي  (:2 رقم) قرار 

ا شركة) رأسمال  ارتفاع  ماولي:)

درهم  يصبح) ب2070000.00)

2270000.00)درهم

على) ونص  ا ذي  (:3 رقم) قرار 

ا شركة) رأسمال  ا خفاض  ماولي:)

درهم  يصبح) ب1870000.00)

400000.00)درهم.

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

على) ونص  ا ذي  (:8 رقم) بن  

ا سي  بوطا ب ادريس ومتلك) ماولي:)

4000.00)حصة اجتماعية.
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على) ونص  ا ذي  (:9 رقم) بن  

هو) الج و   ا شركة  رأسمال  ماولي:)

400000.00)درهم.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

مارس) (09 بتاريخ) االبت ائية بصفرو 

2022)تحت رقم)174.

5I

somacompta sarl

بوزيان انفيست
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

somacompta sarl

 RUE(FES(TAZA ، 35000، 78

TAZA MAROC

بوزيان ا فيست شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي (في طور ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي حي اكال 

واد امليل تاز2 - 35250 تاز2 املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.5891

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

تورر حل) (2022 ماي) (23 في) املؤرخ 

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)

ا فيست) بوزيان  ا وحي   ا شريك 

درهم) (100.000 رأسما ها) مبلغ 

اكال) حي  اإلجتماعي  مورها  وعنوان 

تاز2 املغرب) (35250 (- واد امليل تاز2)

 تيجة ل):)غياب اي نشاط.

و ح د مور ا تصفية ب حي اكال)

واد امليل تاز2)-)35250)تاز2 املغرب.)

و عين:

و) بوزيان  رضوان  ا سي (2))

عنوا ه(ا))حي املحطة واد امليل تاز2)

((2) كمصفي) املغرب  تاز2  (35250

 لشركة.

الح ود) اإلقتضاء) وعن   (

املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 

ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية بتاز2 بتاريخ)31)ماي)2022 

تحت رقم)239.
6I

FCCA ATLAS

مقهى املحطة الجديدة 
 NOUVELLE GARE CAFE

SARL AU
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تفويت حصص
FCCA ATLAS

 AV ALLAL FASSI LOT RATMA
 IMM 89 APPT 5 ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 NOUVELLE 2 موهى املحطة الج و
GARE CAFE SARL AU شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي بر امج باب 
مراكش رقم ب38 ا ذزوزية مراكش 

- 40000 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.74687

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تمت) (2022 أبريل) (12 في) املؤرخ 

املصادقة على):
ا  ون) (2)) ور  ا سي ) تفويت 
حصة اجتماعية من) (500 ا   ادني)
أصل)1.000)حصة  فائ 2 ا سي )(2))

سالم بياع بتاريخ)12)أبريل)2022.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
ماي) (16 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)5235.
7I

INFOPLUME

 LAACHIRI INTERNATIONAL
TRADING COMPANY

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

إضافة تسمية تجارية أو شذار)
INFOPLUME

149)شارع محم  الخامس اقامة)
طنجة) (،90000 (، (17 رقم) (1 ميموزا)

املغرب

 LAACHIRI INTERNATIONAL
«شركة) (TRADING COMPANY
عات مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك)

ا وحي »
طنجة) وعنوان مورها االجتماعي:)
،30)شارع)19)ال ة ا شافية)-)90000 

طنجة املغرب.
«إضافة تسمية تجارية أو شذار»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري:)
.97987

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
تورر) (2022 أبريل) (19 في) املؤرخ 

إضافة شذار تجاري  لشركة وهو:
LAACHIRI AUTO

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
ماي) (19 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)4380-253834.
8I

INFOPLUME

BOUGSTONE
إعالن متذ د ا ورارات

INFOPLUME
149 شارع محم  الخامس اقامة 

ميموزا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 
املغرب

BOUGSTONE «شركة عات 
املسؤو ية املح ود2 عات ا شريك 

ا وحي »
وعنوان مورها االجتماعي: طنجة،كم 

9طريق تطوان - - 90000 املغرب.
«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 
.66725

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
تم اتخاع) (2022 أبريل) (19 املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)
قرار رقم قرار ا فصل من االدار2):)
ا ذي ونص على ماولي:)فصل ا سي 2)

دونا بن ا سردي من ادار2 ا شركة)
(: ا توقيع) سلطة  قرار  رقم  قرار 
قرر ا شريك) ا ذي ونص على ماولي:)
سلطة) اعطاء) ا وحي   لشركة 
ا توقيع  كل من ا سي 2 حنان داحو)
و ا سي 2 ا ذزيزي سن س و ا سي )

ا ذزيزي محم 

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

على) ونص  ا ذي  (:15 رقم) بن  

شهاب) ا ذزيزي  ا سي   قرر  ماولي:)

الحامل) ا وحي   لشركة  ا شريك 

 K181804 رقم) ا وطنية   بطاقة 

من) سردي  بن  دونا  ا سي 2  فصل 

تذييين) و  كمسير2  لشركة  منصبها 

ا سي  ا ذزيزي شهاب  فسه كمسير)

 لشركة)

على) ونص  ا ذي  (:16 رقم) بن  

شهاب) ا ذزيزي  ا سي   قرر  ماولي:)

املسير  لشركة) و  ا وحي   ا شريك 

من) ا توقيع  كل  سلطة  باعطاء)

ا سي 2 حنان داحو الحملة  بطاقة)

ا سي 2) K247235و  رقم) ا وطنية 

الحاملة  بطاقة) سن س  ا ذزيزي 

ا سي ) و  (K579617 رقم) ا وطنية 

الحامل  بطاقة) محم   ا ذزيزي 

K579618(ا وطنية رقم

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (19 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)4428-253860.

9I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

SUSHI TRIP
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE

SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM

 F(N106, AV(ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA

 PALMERAIE(IMM(F(N106،

40000، MARRAKECH(MAROC

SUSHI TRIP شركة عات املسؤو ية 

املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي إقامة 

اومان رقم 3 شارع مذسكرات 

ا غول كيليز مراكش مراكش 40020 

مراكش املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
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رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
126103

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (12
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 SUSHI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRIP
غرض ا شركة بإوجاز):)املطاعم)،)
جميع أ واع املطاعم)،)ممون حفالت)

،)إع اد ا وجبات املطبوخة.
إقامة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
اومان رقم)3)شارع مذسكرات ا غول)
كيليز مراكش مراكش)40020)مراكش)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)موسم كا تالي:
حصة) (500 (: ا سي   زيه عطية)

بويمة)100)درهم  لحصة).
ا سي  اشيش بورتي):)500)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) عطية  ا سي   زيه 
زاوية شارع محم  الخامس و أبو بكر)
 14020 5)ا ونيطر2) ا ص وق ا شوة)

ا ونيطر2 املغرب.
عنوا ه(ا)) بورتي  اشيش  ا سي  
إقامة) الخطابي  ا كريم  عب   شارع 
جيليز) سماال ية  (31 رقم) ما يس 

مراكش)40020)مراكش املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) عطية  ا سي 2  زيه 
زاوية شارع محم  الخامس و أبو بكر)
 14020 5)ا ونيطر2) ا ص وق ا شوة)

ا ونيطر2 املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (03 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)6060.
10I

AB COMPTA NORD

FONTANORDINE
إعالن متذ د ا ورارات

AB(RED1 COMPTA
 YAACOUB(MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000
FONTANORDINE «شركة عات 

املسؤو ية املح ود2»
وعنوان مورها االجتماعي: حي 

ا برا ص سناء 3 شارع ا ورد رقم 3 - 
90070 طنجة املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.67893
بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
اتخاع) تم  (2022 ماي) (30 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)
قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
ا سي   ور ا  ون) ((2) تفويت ا سي )
رقم) ا وطنية  ا بطاقة  ك 2 صاحب 
حصة) ((50) خمسون) (,K189736
 (100) مائة) أصل  من  اجتماعية 
عائشة) ((2) ا سي ) حصة  فائ 2 
ا وطنية) ا بطاقة  ا كرفطي صاحبة 
رقم)L442157)بتاريخ)30)ماي)2022.
قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)
قرر االجتماع ا ذام زياد2 رأس املال)
إلى) درهم)) (10000) من عشر2 آالف)
أي) درهم)) (50000) أ ف) خمسين 
درهم)) (40000) أ ف) أربذين  زياد2 
 (400) مائة) أربذة  إنشاء) عن طريق 
أسهم ج و 2 بويمة مائة درهم)(100 
وم فوع با كامل موابل مبلغ) درهم))

ا زياد2.
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
بن  رقم)7:)ا ذي ونص على ماولي:)
وق ره) بمبلغ  املال  رأس  تح و   تم 
خمسون أ ف)(50000)درهم))موسم)
(500))سهم بويمة) إلى خمسة مئات)
مائة)(100)درهم)) كل سهم)،)مرقمة)
1)/)-)ا سي ) 500) كل منها:) 1)إلى) من)
وخمسون) مائتان  (: ك 2) ا  ون   ور 
عائشة ا كرفطي) (- (/ (2 )250)سهًما)
(250)سهًما هذا) مائتان وخمسون) (:

إجمالي)===)500)سهم.

على) ونص  ا ذي  (:13 رقم) بن  
ماولي:)تم تذيين مسير ج و   لشركة)
صاحبة) ا كرفطي  عائشة  ا سي 2 
 L442157 رقم) ا وطنية  ا بطاقة 
االول) إضافة  لمسير  ثا ية  كمسير2 
صاحب) ك 2  ا  ون  ا سي   ور 

.K189736(ا بطاقة ا وطنية رقم
على) ونص  ا ذي  (:16 رقم) بن  
جميع) في  ا شركة  تذتم   ماولي:)
ا توقيع) على  بها  املتذلوة  ا وثائق 
ا سي 2) االثنين  املشترك  لمسيرون 
عائشة ا كرفطي و ا سي   ور ا  ون)

ك 2.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (02 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)5207.

11I

STADE DE PROXIMITE AIN CHKEF SARL

 STADE DE PROXIMITE AIN
CHKEF

شركة عات املسؤو ية املح ود2
تأسيس شركة

 STADE DE PROXIMITE AIN
CHKEF SARL

 DOUAR LABSAIES COMMUNE
 AIN(CHKEF(FES ، 30000، Fès

Maroc
 STADE DE PROXIMITE AIN
CHKEF شركة عات املسؤو ية 

املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي دوار 
ا بسايس جماعة عين ا شوف 

إقليم موالي يذووب - 30000 فاس 
املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 
املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
72759

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (22
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 STADE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.DE PROXIMITE AIN CHKEF
و) إقامة  (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

تسيير مالعب ا ورب ا رياضية.
دوار) (: االجتماعي) املور  عنوان 
ا بسايس جماعة عين ا شوف إقليم)
موالي يذووب)-)30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 500 (: ا بوداري عب  هللا) ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
 500 (: ا شويرف) فيصل  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
هللا) عب   ا بوداري  ا سي  
عنوا ه(ا))فاس)30000)فاس املغرب.
ا سي  فيصل ا شويرف عنوا ه(ا))

فاس)30000)فاس املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
هللا) عب   ا بوداري  ا سي  
عنوا ه(ا))فاس)30000)فاس املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (01 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2391.
12I

سامافا

سامافا
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

سامافا
طريق كابو  يكرورقم ل16 مجمع 
توريستيك مو كلي مرتيل تطوان ، 

93000، مرتيل تطوان املغرب
سامافا شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي طريق كابو 
 يكرو رقم ل16 مجمع وريستيك 
مو كلي مرتيل تطوان - 93150 

مرتيل املغرب
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تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

31627

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 

ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (13

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)سامافا.

:)-)ا تغ وة) غرض ا شركة بإوجاز)

ا ذامة

-ا تجار2 وا توزيع).

طريق) (: االجتماعي) املور  عنوان 

كابو  يكرو رقم ل16)مجمع وريستيك)

مو كلي مرتيل تطوان)-)93150)مرتيل)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: ا سي  محم  ا ودغيري)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).)

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  محم  ا ودغيري عنوا ه(ا))

06) وع ك) مركب وبرونك هاوس فيال)

مرتيل)93150)مرتيل املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) ا ذرود  مسن  ا سي  

مركب فضاءات ا سذاد2)2)مجموعة)

6)عمار2)2)ط)2شوة)9)مرتيل)93150 

مرتيل املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (27 بتاريخ) بتطوان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1564.

13I

ASFALT TRAVAUX

ASFALT TRAVAUX

شركة عات املسؤو ية املح ود2

حل شركة

ASFALT TRAVAUX

132 ز وة واد املخازن حي ا ذيون 

بركان ، 63300، بركان املغرب

ASFALT TRAVAUX شركة عات 

املسؤو ية املح ود2(في طور 

ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي 132 ز وة 

واد املخازن حي ا ذيون بركان - 

63300 بركان املغرب.

حل شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.5325

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تورر حل) (2022 ماي) (26 في) املؤرخ 

املح ود2) املسؤو ية  عات  شركة 

رأسما ها) مبلغ  (ASFALT TRAVAUX

مورها) وعنوان  درهم  (100.000

132)ز وة واد املخازن حي) اإلجتماعي)

ا ذيون بركان)-)63300)بركان املغرب)

 تيجة ل):)توقف نشاط ا شركة.

 132 ب) ا تصفية  مور  ح د  و 

(- ز وة واد املخازن حي ا ذيون بركان)

63300)بركان املغرب.)

و عين:

و) ا يون�سي  سار2  ا سي (2))

عنوا ه(ا))16)شارع ا ساقية الحمراء)

بركان) (63300 بركان) اال بذاث  حي 

املغرب كمصفي)(2)) لشركة.

الح ود) اإلقتضاء) وعن   (

املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 

ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (03 بتاريخ) ببركان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)310.

14I

 FIDUCIAIRE»(STE(MULTI-SERVICES(AUX

ENTREPRISES

 DREAM REALIZED
HOSPITALITY

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

تحويل املور االجتماعي  لشركة

FIDUCIAIRE» STE(MULTI-
SERVICES AUX ENTREPRISES
مكتب رقم 2 عمار2 واسين شارع 

الحسن ا ثاني أح اف أزرو ، 
53100، أزرو املغرب

 DREAM REALIZED
HOSPITALITY شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 9 
عمار2 ا سكري حي ا رياض - 53000 

افران املغرب.
تحويل املور االجتماعي  لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.72723

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
2022)تم تحويل) 14)أبريل) املؤرخ في)
من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 
عمار2 ا سكري حي ا رياض) (9 «رقم)
 3 «رقم) إلى) افران املغرب») (53000  -
درب سي ي املخفي املخفية امل ونة)

ا و ومة)-)30110)فاس املغرب».
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ا تجارية بفاس بتاريخ)30)ماي)2022 

تحت رقم)2808.
15I

FOUZMEDIA

M&I FARMING
إعالن متذ د ا ورارات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
M&I(FARMING «شركة عات 

املسؤو ية املح ود2»
وعنوان مورها االجتماعي: 59 
شارع موالي عب ا ذزيز إقامة 

موالي عب ا ذزيز ا رقم 4 - 14000 
ا ونيطر2 املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.63367

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

2021)تم اتخاع) 17)دجنبر) املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)

قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

في) اجتماعية  حصة  (160 تفويت)

ملكية ا سي  إ ياس الحرمة،) فائ 2)

وتفويت) ا ذرودي  ورا  ون  ا سي  

ملكية) في  اجتماعية  حصة  (170

ا سي ) طاوبة  فائ 2  مو�سى  ا سي  

أصبح) حيث  ا ذرودي  ورا  ون 
ا شكل) على  موزع  ا شركة  رأسمال 

 340 الحرمة) إ ياس  ا سي   ا تالي:)

 330 طاوبة) مو�سى  وا سي   حصة 

ا ذرودي  ورا  ون) وا سي   حصة 

330)حصة

قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)

من) طاوبة  مو�سى  ا سي   استوا ة 

تسيير ا شركة وتذيين ا سي  إ ياس)

الحرمة مسير  لشركة

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

بن  رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

في) اجتماعية  حصة  (160 تفويت)

ملكية ا سي  إ ياس الحرمة،) فائ 2)

وتفويت) ا ذرودي  ورا  ون  ا سي  

ملكية) في  اجتماعية  حصة  (170

ا سي ) طاوبة  فائ 2  مو�سى  ا سي  

أصبح) حيث  ا ذرودي  ورا  ون 
ا شكل) على  موزع  ا شركة  رأسمال 

 340 الحرمة) إ ياس  ا سي   ا تالي:)

 330 طاوبة) مو�سى  وا سي   حصة 

ا ذرودي  ورا  ون) وا سي   حصة 

330)حصة

بن  رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)

من) طاوبة  مو�سى  ا سي   استوا ة 

تسيير ا شركة وتذيين ا سي  إ ياس)

الحرمة مسير  لشركة

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 29 بتاريخ) با ونيطر2  االبت ائية 

دجنبر)2021)تحت رقم)89526.

16I
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FIDUCIAIRE MALIKI

 SOCIETE JAWAD SERVICE
AGRICOLE

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MALIKI
شارع املسج  رقم 20 ا طابق االول 

ا شوة 1 ا رشي وة ص ب 188 ، 

52000، ا رشي وة املغرب

 SOCIETE JAWAD SERVICE

AGRICOLE شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي ا وصر 

الج و  م غر2 ا رشي وة - 52000 

ا رشي وة املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

2022/15987

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (18

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE JAWAD SERVICE

.AGRICOLE

اشغال) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

فالحية)

اشغال مختلفة).

ا وصر) (: االجتماعي) املور  عنوان 

 52000 (- الج و  م غر2 ا رشي وة)

ا رشي وة املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: دقة) ابو  جواد  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) دقة  ابو  جواد  ا سي  
 24000 فريسنيل) ز وة  (3 رقم)

الج و 2 املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) دقة  ابو  جواد  ا سي  
 24000 فريسنيل) ز وة  (3 رقم)

الج و 2 املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

30)ماي) االبت ائية با رشي وة بتاريخ)

2022)تحت رقم)-.

17I

درعة ارشادات ش.م.م

HAMZAOUI SAKANE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

درعة ارشادات ش.م.م

شارع محم  الخامس ص.ب رقم 10 

ورزازات ، 45000، ورزازات املغرب

HAMZAOUI SAKANE شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 521 

تجزئة بلبكار ا شوة رقم 01 - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

126015

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (23

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HAMZAOUI SAKANE

(: بإوجاز) ا شركة  غرض 
مطورعوارات.

 521 (: االجتماعي) املور  عنوان 
تجزئة بلبكار ا شوة رقم)01 - 40000 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 600.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
(: حمزاوي) ا غاني  عب   ا سي  
درهم) (100 بويمة) حصة  (6.000

 لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
حمزاوي) ا غاني  عب   ا سي  
تجزئة) املحم ي  ا حي  عنوا ه(ا))
مراكش) (40000  411 رقم) (2 بلبكار)

املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
حمزاوي) ا غاني  عب   ا سي  
تجزئة) املحم ي  ا حي  عنوا ه(ا))
مراكش) (40000  411 رقم) (2 بلبكار)

املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (01 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136347.
18I

CABINET BAHMAD

BAKOHA
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تحويل املور االجتماعي  لشركة
CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا عمار2 د 1 شوة 
ب 21 ا طابق ا ثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمار2 د 1 شوة 
ب 21 ا طابق ا ثاني جليز مراكش، 

40000، مراكش املغرب
BAKOHA شركة عات املسؤو ية 

املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي مكتب رقم 
2 على ا يمين شوة رقم 6 زاوية ز وة 
طارق ابن زياد وابن عائشة إقامة 
اكسيل سيور عمار2 18 - 40000 

مراكش املغرب.
تحويل املور االجتماعي  لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.120955

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
2022)تم تحويل) 05)أبريل) املؤرخ في)
من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 
2)على ا يمين شوة رقم) «مكتب رقم)
وابن) زياد  ابن  طارق  ز وة  زاوية  (6
عمار2) سيور  اكسيل  إقامة  عائشة 
إلى) املغرب») مراكش  (40000  -  18
«ملك ا  اعي حي سي ي ميمون درب)
 40.000  -  155- سي ي مبارك رقم)

مراكش املغرب».
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (02 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136383.
19I

إئتما ية)BKM) إلرشادات

شركة فيرجيل

شركة عات املسؤو ية املح ود2

تفويت حصص

إئتما ية BKM  إلرشادات

رقم 10 تجزئة املركز ورزازات ، 

45000، ورزازات املغرب

شركة فيرجيل شركة عات املسؤو ية 

املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي املنطوة 

ا سياحية تيفو توت ترميكت - 

45000 ورزازات املغرب.

تفويت حصص

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.2397

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تمت) (2022 أبريل) (14 في) املؤرخ 

املصادقة على):

بوريل) مارو  ((2) ا سي ) تفويت 

فرانسيسكو)7.705)حصة اجتماعية)

من أصل)7.705)حصة  فائ 2 ا سي )

 14 (2))شركة طورس ل ش.م بتاريخ)

أبريل)2022.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (

ماي) (06 بتاريخ) بورزازات  االبت ائية 

2022)تحت رقم)365.

20I
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CABINET BAHMAD

MOOGLE OUTSOURCING
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

قفل ا تصفية

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا عمار2 د 1 شوة 

ب 21 ا طابق ا ثاني جليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا عمار2 د 1 شوة 

ب 21 ا طابق ا ثاني جليز مراكش، 

40000، مراكش املغرب

 MOOGLE OUTSOURCING

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي : فيال املنزه 

29-» املنار2 جليز - -40000 مراكش 

املغرب.

قفل ا تصفية

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

.93991

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

تورر حل) (2022 ماي) (31 في) املؤرخ 

 MOOGLE OUTSOURCING

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)

رأسما ها) مبلغ  ا وحي   ا شريك 

مورها) وعنوان  درهم  (100.000

املنار2) («-29 املنزه) فيال  اإلجتماعي 

املغرب) مراكش  (40000- (- جليز)

 تيجة  ورار ا شريك ا وحي .

و عين:

مريم بوالن و عنوا ه(ا)) ا سي (2))

تاركة مراكش) (6 بتجزئة عثمان رقم)

((2) 40000)مراكش املغرب كمصفي)

 لشركة.

و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)

بتاريخ)31)مارس)2022)وفي فيال املنزه)

-40000)مراكش) (- املنار2 جليز) («-29

املغرب.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (31 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136258.

21I

ACT FINANCE

 Nord Sud de Transport et
Materiaux de construction

شركة عات املسؤو ية املح ود2
تحويل ا شكل ا وا وني  لشركة

ACT FINANCE
 169BD MOULAY IDRISS

 1er, ETAGE 2 N°3 ، 20360،
CASABLANCA MAROC

 Nord Sud de Transport et
 Materiaux de construction
شركة عات املسؤو ية املح ود2

و عنوان مورها االجتماعي 35 شارع 
حسن ا سكتاني - 20000 ا  ار 

ا بيضاء .
تحويل ا شكل ا وا وني  لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.132605

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
املؤرخ في)07)فبراور)2013)تم تحويل)
ا شكل ا وا وني  لشركة من)«شركة)
عات املسؤو ية املح ود2»)إلى)«شركة)
عات مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك)

ا وحي ».
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 06 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

مارس)2013)تحت رقم)00518749.
22I

ACT FINANCE

 Nord Sud de Transport et
Materiaux de construction
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تحويل املور االجتماعي  لشركة

ACT FINANCE
 169BD MOULAY IDRISS

 1er, ETAGE 2 N°3 ، 20360،
CASABLANCA MAROC

 Nord Sud de Transport et
 Materiaux de construction

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 35 شارع 
حسن ا سكتاني - 20000 ا  ار 

ا بيضاء املغرب.

تحويل املور االجتماعي  لشركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.132605
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
املؤرخ في)06)مارس)2013)تم تحويل)
من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 
«35)شارع حسن ا سكتاني)-)20000 
 400» إلى) املغرب») ا بيضاء) ا  ار 
ا  ار) (20200 (- ا زرقطوني) شارع 

ا بيضاء)املغرب».
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 06 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

مارس)2013)تحت رقم)00518749.

23I

ACT FINANCE

 NORD SUD DE
 TRANSPORT ET DE

 MATERIAUX DE
»CONSTRUCTION »NST

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

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 مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي 400 شارع 

ا زرقطوني ا طابق 3 رقم 18 - 
20200 ا  ار ا بيضاء املغرب.

رفع رأسمال ا شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.132605
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تم) (2013 فبراور) (07 في) املؤرخ 
ق ره) بمبلغ  ا شركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم») (2.000.000»
«1.600.000)درهم»)إلى)«3.600.000 
تو وم حصص) (: عن طريق) درهم»)

 و وة أو عينية.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 06 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

مارس)2013)تحت رقم)00518749.
24I

رمزي  الستشارات

BON CONFORT
إعالن متذ د ا ورارات

رمزي  الستشارات
شارع 24  و بر عمار2 حم ي و   

ا رشي  ا طابق رقم 01 شوة رقم 01 
ا ذيون ، 70000، ا ذيون املغرب
BON CONFORT «شركة عات 

املسؤو ية املح ود2 عات ا شريك 
ا وحي »

وعنوان مورها االجتماعي: ز وة 
أكفول رقم 18 حي خط ا رملة 01 
ا ذيون. - 70000 ا ذيون املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.41485
بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
تم اتخاع) (2022 وو يو) (01 املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)
على) ونص  ا ذي  (:01 رقم) قرار 

ماولي:)تفويت حصص
على) ونص  ا ذي  (:02 رقم) قرار 

ماولي:)تذيين مسيير ج و 
على) ونص  ا ذي  (:03 رقم) قرار 
ا وا وني) ا شكل  تحويل  ماولي:)
إلى شركة) (SARL  لشركة من شركة)

.SARL(2 مساهمة واح
على) ونص  ا ذي  (:04 رقم) قرار 

ماولي:)تحيين ا وا ون االسا�سي
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
على) ونص  ا ذي  (:01 رقم) بن  

ماولي:)مساهمات ا شركة.
على) ونص  ا ذي  (:02 رقم) بن  

ماولي:)راس مال ا شركة.
على) ونص  ا ذي  (:03 رقم) بن  

ماولي:)تسيير ا شركة.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (03 بتاريخ) با ذيون  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1604/2022.
25I
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FHF

GINNOBAT
شركة عات املسؤو ية املح ود2

حل شركة

FHF

 N°249 Bd(Yacoub(El(Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca

MAROC

GINNOBAT شركة عات املسؤو ية 

املح ود2(في طور ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي 202 شارع 

عب  املومن رقم 5 ا طابق االر�سي . . 

ا  ار ا بيضاء املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.433731

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تورر حل) (2022 ماي) (04 في) املؤرخ 

املح ود2) املسؤو ية  عات  شركة 

رأسما ها) مبلغ  (GINNOBAT

مورها) وعنوان  درهم  (100.000

اإلجتماعي)202)شارع عب  املومن رقم)

ا  ار ا بيضاء) (. (. ا طابق االر�سي) (5

ع م مزاو تها اي) (: املغرب  تيجة ل)

نشاط تجاري.

و ح د مور ا تصفية ب)202)شارع)

عب  املومن رقم)5)ا طابق االر�سي).).)

ا  ار ا بيضاء)املغرب.)

و عين:

ا سي (2))عزيز ا زوي  و عنوا ه(ا))
ز وة) (08 ا بستان) اقامة  ا ه ى  حي 

ا  ار) (. قج) (02 ا شوة) (07 عمار2) (21

ا بيضاء)املغرب كمصفي)(2)) لشركة.

الح ود) اإلقتضاء) وعن   (

املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 

ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)

202)شارع عب  املومن رقم)5)ا طابق)

االر�سي

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 03 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826344.

26I

CABINET BAHMAD

ASANA CONSEIL
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
توسيع نشاط ا شركة)

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا عمار2 د 1 شوة 

ب 21 ا طابق ا ثاني جليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا عمار2 د 1 شوة 

ب 21 ا طابق ا ثاني جليز مراكش، 

40000، مراكش املغرب

ASANA CONSEIL شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها االجتماعي مكتب رقم 

2 على ا يمين شوة رقم 6 زاوية ز وة 

طارق ابن زياد وابن عائشة إقامة 

اكسيل سيور عمار2 18 - 40000 

مراكش املغرب.

توسيع نشاط ا شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.118779

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

تمت) (2022 أبريل) (07 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  ا تا ية  األنشطة  إضافة 

ا شركة الحالي):

-) صائح  تطوير ا شركات؛

خارجية) بمصادر  االستذا ة  (-

إلجراءات إنشاء)ا شركات؛

خارجية) بمصادر  االستذا ة  (-

 لتسيير اإلداري؛

خارجية) بمصادر  االستذا ة  (-

 تطوير األعمال ا تجارية؛

خارجية) بمصادر  االستذا ة  (-

 لتوفير إجراءات الجود2

-)وبصفة عامة)،)جميع املذامالت)

ا تجارية وا صناعية واملا ية واملنوو ة)

وغير املنوو ة املتذلوة بشكل مباشر)

أو غير مباشر با غرض املذكور أو ا تي)

من شأنها أن تذزز تحويوه وتنميته.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (31 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136259.

27I

رمزي  الستشارات

 STE YM TRAVAUX

SERVICES

إعالن متذ د ا ورارات

رمزي  الستشارات

شارع 24  و بر عمار2 حم ي و   

ا رشي  ا طابق رقم 01 شوة رقم 01 

ا ذيون ، 70000، ا ذيون املغرب

 STE YM TRAVAUX SERVICES

«شركة عات املسؤو ية املح ود2 

عات ا شريك ا وحي »

وعنوان مورها االجتماعي: م ونة 

ا وح 2 بلوك J رقم 371 ا ذيون. - 

70000 ا ذيون املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.20847

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

اتخاع) تم  (2022 ماي) (26 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)

على) ونص  ا ذي  (:01 رقم) قرار 

ماولي:)تفويت حصص.

على) ونص  ا ذي  (:02 رقم) قرار 

ا وا وني) ا شكل  تحويل  ماولي:)

.SARL D’AU(الى(SARL(لشركة من 

على) ونص  ا ذي  (:03 رقم) قرار 

ماولي:)تذيين مسير  لشركة.

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

على) ونص  ا ذي  (:01 رقم) بن  

ماولي:)ا شكل ا وا وني  لشركة.

على) ونص  ا ذي  (:02 رقم) بن  

ماولي:)راس مال ا شركة.

على) ونص  ا ذي  (:03 رقم) بن  

ماولي:)مساهمات ا شركة

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) با ذيون  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1602/2022.

28I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ع.م.م.)عات ا شريك)

ا وحي 

SOPIMMO
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
رفع رأسمال ا شركة

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ع.م.م. 
عات ا شريك ا وحي 

20 شارع املتنبي ا طابق االول بني 
مالل 20 شارع املتنبي ا طتبق االول 
بني مالل، 23000، بني مالل املغرب
SOPIMMO شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي 72 شوة 
رقم 6 عمار2 سمية حي جبلية بلوك 

1 بني مالل - 23000 بني مالل 
املغرب.

رفع رأسمال ا شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.3195
ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
رفع) تم  (2022 ماي) (04 في) املؤرخ 
ق ره) بمبلغ  ا شركة  رأسمال 
من) أي  درهم») (3.938.900»
 4.835.900» إلى) درهم») (897.000»
درهم»)عن طريق):)إدماج احتياطي أو)
أرباح أو عالوات إص ار في رأس املال.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (30 االبت ائية ببني مالل بتاريخ)

2022)تحت رقم)498.
29I

aice compta

MAAROUD DROGUERIE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc
 MAAROUD DROGUERIE

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي (في طور ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي 26 شارع 
مرس ا سلطان ا شوة 3 ا طابق 1 - 

20006 ا بيضاء املغرب .
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حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.220063
ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تورر حل) (2022 ماي) (11 في) املؤرخ 
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)
 MAAROUD ا وحي ) ا شريك 
رأسما ها) مبلغ  (DROGUERIE
مورها) وعنوان  درهم  (100.000
شارع مرس ا سلطان) (26 اإلجتماعي)
ا شوة)3)ا طابق)1 - 20006)ا بيضاء)
املغرب  تيجة ل):)حل مسبق  لشركة.
و ح د مور ا تصفية ب)26)شارع)
مرس ا سلطان ا شوة)3)ا طابق)1 - 

20006)ا بيضاء)املغرب).)
و عين:

و) مذرود  محم   ا سي (2))
عنوا ه(ا))رقم)11)بي دودوم املذاريف)
20370)ا بيضاء)املغرب كمصفي)(2))

 لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية)

:)حل مسبق  لشركة)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 19 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)824548.
30I

afaqconseil

 SOCIETE DES GRANDS
 TRAVAUX DE

 CONSTRUCTION DE
L’ORIENTAL (SGTCO)

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

تأسيس شركة

afaqconseil
 N°257 Q.I(SIDI(GHANEM

 BUREAU(N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 SOCIETE DES GRANDS

 TRAVAUX DE CONSTRUCTION
 (DE(L›ORIENTAL (SGTCO

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي ز يت 
بيوز يس طريق مسلم تجزئة بوكار 
ا طابق 3 ا شوة رقم 14 باب دكا ة 

مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
126065

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (18
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE DES GRANDS (:
 TRAVAUX DE CONSTRUCTION

. (DE L’ORIENTAL (SGTCO
-1)مواول) غرض ا شركة بإوجاز):)

أعمال ا بناء)املختلفة
-2)تاجر أجزاء)مواد ا بناء

ومذ ات صحية) ادوات  تاجر  (3-
وكهربائية.

-4ا تاجر أو ا وسيط ا ذي ونف )
ا ت قيق) موياس  مراقبة   صيحة 
وأعمال) املشاريع  من  وا تحوق 

االستيراد وا تص ور املختلفة.
ز يت) (: االجتماعي) املور  عنوان 
بوكار) تجزئة  بيوز يس طريق مسلم 
باب دكا ة) (14 ا شوة رقم) (3 ا طابق)

مراكش)-)40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: ا سي  ووسف كذوا�سي)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  ووسف كذوا�سي عنوا ه(ا))
 40000 مراكش) ا شرف  حي  (687

مراكش املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  ووسف كذوا�سي عنوا ه(ا))
 40000 مراكش) ا شرف  حي  (687

مراكش املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (02 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136399.
31I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ع.م.م.)عات ا شريك)

ا وحي 

TADLA NRJ
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ع.م.م. 
عات ا شريك ا وحي 

20 شارع املتنبي ا طابق االول بني 
مالل 20 شارع املتنبي ا طتبق االول 
بني مالل، 23000، بني مالل املغرب
TADLA NRJ شركة عات مسؤو ية 

 مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
(في طور ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي 24 طابق 
ا ثاني شارع املتنبي بني مالل - 

23000 بني مالل املغرب.
حل شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.2747

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تورر حل) (2022 أبريل) (30 املؤرخ في)
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)
مبلغ) (TADLA NRJ ا شريك ا وحي )
وعنوان) درهم  (10.000 رأسما ها)
ا ثاني) طابق  (24 اإلجتماعي) مورها 
بني) (23000 (- شارع املتنبي بني مالل)

مالل املغرب  تيجة ل):)ازمة ما ية.
و ح د مور ا تصفية ب)24)طابق)
ا ثاني شارع املتنبي بني مالل)-)23000 

بني مالل املغرب.)
و عين:

كامو و عنوا ه(ا)) فؤاد  ا سي (2))
 1 رقم) (4 بلوك) ا بوهراوي  تجزئة 
املغرب) مالل  بني  (23000 مالل) بني 

كمصفي)(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (30 االبت ائية ببني مالل بتاريخ)

2022)تحت رقم)503.
32I

BENKHALI COMPTA

STE CHATRA FISH
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

BENKHALI COMPTA
 HAY(REBAT(AV(REBAT(RUE 3 N

، 93200، MDIQ(MAROC
STE CHATRA FISH شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي حي ا سالم 
شارع اوت قامر2 رقم 40 املضيق - 

93200 املضيق املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
31647

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (06
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHATRA FISH
بيع) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

االسماك با توصيط.
حي) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 40 رقم) قامر2  اوت  شارع  ا سالم 

املضيق)-)93200)املضيق املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
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 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)
درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: اشرقي) سذي   ا سي  
حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  سذي  اشرقي عنوا ه(ا))حي)
 93200 ا ولذة شارع ا نيل املضيق)

املضيق املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  سذي  اشرقي عنوا ه(ا))حي)
 93200 ا ولذة شارع ا نيل املضيق)

املضيق املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (30 بتاريخ) بتطوان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1286.
33I

ZYD PLUS SARL AU

RAK DEVELOPPEMENT
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

ZYD PLUS SARL AU
حي ازكي الج و  رقم 319 مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
RAK DEVELOPPEMENT شركة 

عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي عمار2 
االبراج، شوة رقم 3، شارع عالل 

ا فا�سي، كيليز، باب دكا ة، مراكش 
- 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
126019

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (18
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 RAK (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DEVELOPPEMENT
وكا ة) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

عوارية.
عمار2) (: االجتماعي) املور  عنوان 
عالل) شارع  (،3 رقم) شوة  االبراج،)
ا فا�سي،)كيليز،)باب دكا ة،)مراكش)-)

40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: روا) آوت  هشام  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  هشام آوت روا عنوا ه(ا))
شوة رقم) (،191 عمار2 أونست رقم)
كيليز،) ا بوال،) محم   شارع  (،6

مراكش)40000)مراكش املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  هشام آوت روا عنوا ه(ا))
شوة رقم) (،191 عمار2 أونست رقم)
كيليز،) ا بوال،) محم   شارع  (،6

مراكش)40000)مراكش املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (01 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136350.
34I

تري تيك كنستروك�سي

تري تيك كنستريك�سي
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

تري تيك كنستروك�سي
مجمع مرجان ف 1 شارع محم  

ا سادس طابق 4 شوة 95 طنجة ، 
90000، طنجة املغرب

تري تيك كنستروك�سي شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي (في طور ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي مجمع 

مرجان ف 1 شارع محم  ا سادس 

طابق 4 شوة 95 طنجة - 90000 
طنجة املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.88915
ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تورر) (2022 أبريل) (14 في) املؤرخ 
عات مسؤو ية مح ود2) حل شركة 
تيك) تري  ا وحي   ا شريك  عات 
كنستروك�سي مبلغ رأسما ها)100.000 
اإلجتماعي) مورها  وعنوان  درهم 
محم ) شارع  (1 ف) مرجان  مجمع 
طنجة) (95 شوة) (4 طابق) ا سادس 
(: ل) املغرب  تيجة  طنجة  (90000  -
تم) ا ذي  ا ه ف  ت رك  ا شركة  م 

إنشاؤها من اجله).
مجمع) ب  ا تصفية  مور  ح د  و 
شارع محم  ا سادس) (1 مرجان ف)
 90000 (- طنجة) (95 شوة) (4 طابق)

طنجة املغرب.)
و عين:

ا سي (2))منير ا بوالي و عنوا ه(ا))
محم ) شارع  (1 ف) مرجان  مجمع 
طنجة) (95 شوة) (4 طابق) ا سادس 
((2) املغرب كمصفي) طنجة  (90000

 لشركة.
وعن  اإلقتضاء)الح ود املفروضة)
محل) املخو ة  هم  ا صالحيات  على 
و) ا ذوود  تبليغ  محل  و  املخابر2 

ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
أبريل) (26 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)3672.
35I

INVEST CENTER SARL

رانطاي انفيست
شركة عات املسؤو ية املح ود2

قفل ا تصفية

INVEST CENTER SARL
 RUE(IBNOU(MOUNIR(IMM 75
 ETG.3 N°7 MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
را طاي ا فيست شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي : تجزئة 

الجماعة ا رقم 1 سي ي مذروف - 
20300 ا  ار ا بيضاء املغرب.

قفل ا تصفية
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

.469759
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر) (2022 ماي) (04 في) املؤرخ 
عات) شركة  ا فيست  را طاي  حل 
رأسما ها) مبلغ  املح ود2  املسؤو ية 
مورها) وعنوان  درهم  (600.000
ا رقم) الجماعة  تجزئة  اإلجتماعي 
ا  ار) (20300 (- مذروف) سي ي  (1
ا بيضاء)املغرب  تيجة  ذ م تحويق)

ا ه ف).
و عين:

ا لباري) فاطمة ا زهراء) ا سي (2))
سي ي) (2 ا فتح) تجزئة  عنوا ه(ا)) و 
ا بيضاء) ا  ار  (20300 مذروف)

املغرب كمصفي)(2)) لشركة.
و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)
تجزئة) وفي  (2022 ماي) (04 بتاريخ)
(- سي ي مذروف) (1 الجماعة ا رقم)

20300)ا بيضاء)املغرب.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 25 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)825319.

36I

MODAFIL SARL

MODAFIL SARL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تحويل املور االجتماعي  لشركة

MODAFIL SARL
ز وة مراكش، إقامة ا نج  ا طابق 
6 ا شوة رقم 46 ، 90000، طنجة 

املغرب
MODAFIL SARL شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي املنطوة 

ا صناعية املج ، ا وطذة رقم 770 
صن وق ا برو  7306 - 90080 

طنجة املغرب.
تحويل املور االجتماعي  لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.11415
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بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تم تحويل) (2020 16) و بر) املؤرخ في)
من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 
ا وطذة) «املنطوة ا صناعية املج ،)
 -  7306 ا برو ) صن وق  (770 رقم)
«ز وة) إلى) املغرب») طنجة  (90080
 6 ا طابق) ا نج   إقامة  مراكش،)
طنجة) (90000  -  46 رقم) ا شوة 

املغرب».
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (31 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)254256.
37I

FIDUCIAIRE ET BUSINESS CENTER)شركة)

مح ود2 املسؤو ية عات شريك وحي 

BRIQUE D›OR
شركة عات املسؤو ية املح ود2

حل شركة

 FIDUCIAIRE ET BUSINESS
CENTER شركة مح ود2 املسؤو ية 

عات شريك وحي 
شوة 5 عمار2 شهير شارع محم  

ا سادس ز وة سيركوف الج و 2 ، 
24000، الج و 2 املغرب

BRIQUE D›OR شركة عات 
املسؤو ية املح ود2(في طور 

ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي دوار أوالد 

ا رجراحي مركز موالي عب  هللا 
الج و 2 - 24004 الج و 2 املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.9573
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر حل) (2022 ماي) (11 في) املؤرخ 
املح ود2) املسؤو ية  عات  شركة 
رأسما ها) مبلغ  (BRIQUE D’OR
مورها) وعنوان  درهم  (200.000
اإلجتماعي دوار أوالد ا رجراحي مركز)
 24004 (- الج و 2) عب  هللا  موالي 
الج و 2 املغرب  تيجة ل):)شركة  م)

تذمل منذ تأسيسها).
دوار) ب  ا تصفية  مور  ح د  و 
أوالد ا رجراحي مركز موالي عب  هللا)
الج و 2)-)24004)الج و 2 املغرب.)

و عين:
و) خمري  هللا  عب   ا سي (2))
عنوا ه(ا))1)ز وة أثينة شوة)1)اقامة)
ا بيضاء) ا  ار  مارس  (2 (’ املشور)
املغرب) ا بيضاء) ا  ار  (20502

كمصفي)(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (26 االبت ائية بالج و 2 بتاريخ)

2022)تحت رقم)27871.

38I

مكتب لخروب  لحسابات

 SOCIETE DE
 TECHNOLOGIE AGRICOLE
 GENERAL,INDUSTRIEL ET
SOLAIRE » STAGIS » SARL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تفويت حصص

مكتب لخروب  لحسابات
حي ا صفصاف ا كردان اقليم 

تارودا ت ، 83400، ا كردان املغرب
 SOCIETE DE

 TECHNOLOGIE AGRICOLE
 GENERAL,INDUSTRIEL ET

SOLAIRE « STAGIS » SARL شركة 
عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي دوار 
اغشين ريف املرابطين الجماعة 
ا ترابية سي ي احم  اوعمر اوالد 

تاومة اقليم تارودا ت - 83350 اوالد 
تاومة املغرب.

تفويت حصص
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.6953
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تمت) (2022 ماي) (12 في) املؤرخ 

املصادقة على):
(2))جهاد ا كرماط) تفويت ا سي )
266)حصة اجتماعية من أصل)266 
حصة  فائ 2 ا سي )(2))عب  ا سالم)

ا كرماط بتاريخ)12)ماي)2022.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
ماي) (20 االبت ائية بتارودا ت بتاريخ)

2022)تحت رقم)202.

39I

إئتما ية)BKM) إلرشادات

شركة ايت عتمان لالشغال
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

إئتما ية BKM  إلرشادات
رقم 10 تجزئة املركز ورزازات ، 

45000، ورزازات املغرب
شركة اوت عتمان  الشغال شركة 

عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي دوار اوت 
عتمان اوت بوداود - 47900 زاكور2 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
3881

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (26
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

اوت عتمان  الشغال.
أشغال) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا بناء)و االشغال املختلفة.
:)دوار اوت) عنوان املور االجتماعي)
زاكور2) (47900 (- عتمان اوت بوداود)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 200.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 2.000 (: حمي ) خردي  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) حمي   خردي  ا سي  

 47900 دوار اوت عتمان اوت بوداود)

زاكور2 املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) حمي   خردي  ا سي  

 47900 دوار اوت عتمان اوت بوداود)

زاكور2 زاكور2

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (01 بتاريخ) بزاكور2  االبت ائية 

2022)تحت رقم)149.

40I

SAMIR FIDUCIAIRE

PHARMA SERV

شركة عات املسؤو ية املح ود2

تغيير تسمية ا شركة

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

PHARMA SERV شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها االجتماعي ا طابق 

االر�سي، عمار2 عائشة 3 ، متجر رقم 

2 ، ا بساتين 4 - 50000 مكناس 

املغرب.

تغيير تسمية ا شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

40509

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تغيير) تم  (2022 ماي) (19 في) املؤرخ 

 PHARMA» من) ا شركة  تسمية 

. »SERVILIFE»(إلى(«SERV

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (03 بتاريخ) بمكناس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2060.

41I
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ACT FINANCE

 NORD SUD DE
 TRANSPORT ET DE

 MATERIAUX DE
»CONSTRUCTION »NST
شركة عات املسؤو ية املح ود2

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 املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 35 شارع 
حسن ا سكتاني - 20000 ا  ار 

ا بيضاء املغرب.
رفع رأسمال ا شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.132605

ا ذام) الجمع  بموت�سى 
 2010 ماي) (05 اإلستثنائي املؤرخ في)
بمبلغ) ا شركة  رأسمال  رفع  تم 
من) أي  درهم») (600.000» ق ره)
«1.000.000)درهم»)إلى)«1.600.000 
تو وم حصص) (: عن طريق) درهم»)

 و وة أو عينية.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 10 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2010)تحت رقم)353568.
42I

ACT FINANCE

 Nord Sud de Transport et
Materiaux de Construction

شركة عات املسؤو ية املح ود2
تفويت حصص

ACT FINANCE
 169BD MOULAY IDRISS

 1er, ETAGE 2 N°3 ، 20360،
CASABLANCA MAROC

 Nord Sud de Transport et
 Materiaux de Construction
شركة عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 35 شارع 

حسن ا سكتاني - 20000 ا  ار 
ا بيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.132605

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تمت) (2013 فبراور) (07 في) املؤرخ 

املصادقة على):
ريس) امال  ((2) ا سي ) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (500
(2))رؤوف) 500)حصة  فائ 2 ا سي )

ا  ري�سي بتاريخ)28)فبراور)2013.
ا  ون) ب ر  ((2) ا سي ) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (500 ا لوحي)
((2) حصة  فائ 2 ا سي ) (500 أصل)
فبراور) (28 بتاريخ) ا  ري�سي  رؤوف 

.2013
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
 06 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

مارس)2013)تحت رقم)00518749.
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fidomek

 SOCIETE LUBRIFIANTS
UNIVERSAL SARL

شركة عات املسؤو ية املح ود2
تأسيس شركة

fidomek
 N13 4EME(ETAGE(IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA
 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc
 SOCIETE LUBRIFIANTS

UNIVERSAL SARL شركة عات 
املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي محل رقم 
30 تجزئة طه رياض االسماعلية 
مكناس - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

56295
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (11
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE LUBRIFIANTS (:

.UNIVERSAL SARL

تسويق) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

زيوت املحركات وزيوت ا تشحيم

ا تجار2.

محل) (: االجتماعي) املور  عنوان 

رقم)30)تجزئة طه رياض االسماعلية)

مكناس)-)50000)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

حصة) (450 (: ا سي  وكريم خا  )

بويمة)100)درهم  لحصة).

400)حصة) (: ا سي  وكريم هشام)

بويمة)100)درهم  لحصة).

حصة) (150 (: ا سي   اصير اووب)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) خا    وكريم  ا سي  

87)ط رقم) شارع مهاتما غا  ي رقم)

32)طنجة)90000)طنجة املغرب.

عنوا ه(ا)) هشام  وكريم  ا سي  

ز وة طراكو ة رقم)27)طنجة)90000 

طنجة املغرب.

عنوا ه(ا)) اووب  ا سي   اصير 

م شر عين ا  ا ية ا صغير2 ا ذوامة)

طنجة)90000)طنجة املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) خا    وكريم  ا سي  

87)ط رقم) شارع مهاتما غا  ي رقم)

32)طنجة)90000)طنجة املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (02 بتاريخ) بمكناس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2023.

44I

marrakech externalisation

immo’tion
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

marrakech externalisation

 angle(rue(tarik(ibn(ziad &ibn

 aicha résidence excel sior imm

 18 appt 6 guéliz ، 40000،

marrakech maroc

immo’tion شركة عات املسؤو ية 

املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي مكتب رقم 

2 على ا يمين, زاوية شارع طارق ابن 
زياد, ابن عائشة , اقامة اكسلسيور 

, عمار2 18, شوة رقم 6 - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

126125

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (30

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. immo’tion

غرض ا شركة بإوجاز):)•)ا تطوير)
ا ذواري

أو) متنوعة  أعمال  مواول  (•

إنشاءات

،)تنسيق وتنفيذ جميع) •)ا شركة)

األعمال أو مشاريع ا هن سة امل  ية)

،)أعمال ا بناء)لجميع املهن)،)أعمال)

الحفر)،)ا طرق)،)ا شبكات املختلفة)

ا هياكل) (، ا تكييف) (، ا كهرباء) (،

ا  وكور) (، ا  ها ات) (، املذ  ية)

الحرفي وتطوير جميع أعمال ا بناء)،)

ا ترويج أو ا توسيم ا فرعي أو املجمع)

 إلسكان أو اإلوجار أو ا بيع في ملكية)

مشتركة).
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مكتب) (: االجتماعي) املور  عنوان 
شارع) زاوية  ا يمين,) على  (2 رقم)
اقامة) (, ابن عائشة) زياد,) ابن  طارق 
 6 18,)شوة رقم) عمار2) (, اكسلسيور)

- 40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 700 (: عزيز) بوصفيحة  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
300)حصة) (: ا سي 2 بلبول فاتن)

بويمة)100)درهم  لحصة).
 700 (: عزيز) بوصفيحة  ا سي  

بويمة)100)درهم.
بويمة) (300 (: ا سي 2 بلبول فاتن)

100)درهم.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  بوصفيحة عزيز عنوا ه(ا))
ا يغ) تجزئة تم و   (52 فيال رقم س)
اكادور) (80000 اكادور) املحم ي  حي 

املغرب.
عنوا ه(ا)) فاتن  بلبول  ا سي 2 
اسالن) اقامة  (101 عمار2) (1 شوة)
اكادور) (80000 اكادور) املحم ي  حي 

املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  بوصفيحة عزيز عنوا ه(ا))
ا يغ) تجزئة تم و   (52 فيال رقم س)
اكادور) (80000 اكادور) املحم ي  حي 

املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (03 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136465.
45I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

H.N.R IMMOBILIER
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

H.N.R IMMOBILIER شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي ا رقم 32 
ز وة 208 عين قادوس حي املصلى - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

72741

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (14

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 H.N.R(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.IMMOBILIER

منذش) (- (: غرض ا شركة بإوجاز)
عواري

-)أعمال ا بناء)املختلفة.

عنوان املور االجتماعي):)ا رقم)32 
(- عين قادوس حي املصلى) (208 ز وة)

30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 500 (: حسناوي) رشي   ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

 500 (: حسناوي) ا سي 2  جاح 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  رشي  حسناوي عنوا ه(ا))

فيال)25)تجزئة ا نخيل شارع عالل بن)

عب  هللا)30000)فاس املغرب.

ا سي 2  جاح حسناوي عنوا ه(ا))
جبران) خليل  جبران  38ز وة  رقم)

شارع عالل بن عب  هللا)30000)فاس)

املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  رشي  حسناوي عنوا ه(ا))

فيال)25)تجزئة ا نخيل شارع عالل بن)

عب  هللا)30000)فاس املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ا تجارية بفاس بتاريخ)31)ماي)2022 

تحت رقم)2863.
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م س س ج

تن كول
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

م س س ج

92 شارع ا زرقطوني كليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب

تن كول شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

موالي الحسن عمار2 سيبام بلوك 

س ا طابق ا رابع رقم 10 - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

125503

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (15

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)تن كول.

مركز) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

االتصاالت).

شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 

بلوك) سيبام  عمار2  الحسن  موالي 

 40000  -  10 س ا طابق ا رابع رقم)

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)
درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: طارق) ا نخيلي  ا سي  
حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) طارق  ا نخيلي  ا سي  
 49000 اورف) د  استيين  شارع  (14

فرنسا)49000)فرنسا او جر.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) طارق  ا نخيلي  ا سي  
 49000 اورف) د  استيين  شارع  (14

فرنسا)49000)فرنسا او جر
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (17 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)135781.
47I

INFOPLUME

HALIHALI TRANS
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

INFOPLUME
149 شارع محم  الخامس اقامة 

ميموزا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 
املغرب

HALIHALI TRANS شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي 135 

موالي علي ا شريف ا طابق ا ثاني 
ا شوة رقم 3 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
127811

في) مؤرخ  حر  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (18
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
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عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. HALIHALI TRANS
ا نول) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا طرقي ا وطني وا  ولي  لبضائع.
 135 (: االجتماعي) املور  عنوان 
ا ثاني) ا طابق  ا شريف  علي  موالي 
ا شوة رقم)3)طنجة)-)90000)طنجة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: ا ذافية) عمرو  ا سي  

حصة بويمة)1.000)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) ا ذافية  عمرو  ا سي  
 34 تجزئة املنار2 شارع) حي املسنا ة،)

90000)طنجة املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) ا ذافية  عمرو  ا سي  
 34 تجزئة املنار2 شارع) حي املسنا ة،)

90000)طنجة املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (02 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)254370-5190.
48I

Smile Snail

Smile Snail
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

Smile Snail
 Av(chatila(n 19 ، 93000،

Tetouan Maroc
Smile Snail شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 
شاتيال رقم 19 - 93000 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
31543

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (27
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 Smile (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.Snail
تربية) (• (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

الحيوا ات وإ تاجها
ا غذائية) املواد  إ تاج  (• (
وا نباتات) ا تجميل  ومستحضرات 

ا طبية وا ذطرية
)•)الحيازات ا زراعية وا غذائية

)•)استيراد وتص ور.
شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 
تطوان) (93000  -  19 رقم) شاتيال 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  محم  عصام ابن ا وا�سي)
درهم) (100 بويمة) حصة  (1.000 (:

 لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  محم  عصام ابن ا وا�سي)
 19 رقم) شاتيال  شارع  عنوا ه(ا))

90000)تطوان املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  محم  عصام ابن ا وا�سي)
 19 رقم) شاتيال  شارع  عنوا ه(ا))

93000)تطوان املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (10 بتاريخ) بتطوان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1162.
49I

ائتما ية في اكا،)شركة عات املسؤو ية املح ود2

 BOUANBA
CONSTRUCTION

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

ائتما ية في اكا، شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

شارع ا ذركوب رقم 7724-01 

صن وق ا برو  رقم 146، 73000، 

ا  اخلة املغرب

 BOUANBA CONSTRUCTION

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي حي 

ا وح 2 رقم 361 - 73000 ا  اخلة 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

21673

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (18

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BOUANBA CONSTRUCTION

أعمال) (- (: غرض ا شركة بإوجاز)

متنوعة أو بناء)؛

املواد) وتأجير جميع  وبيع  شراء) (-

واآلالت.

-)أعمال ا هن سة امل  ية واملباني)

ا سكنية وا صناعية وأعمال الحفر)
وا طرق) ا صحي  وا صرف  ا ذامة 
وا طرق) املختلفة  وا شبكات 

وإم ادات املياه وا كهرباء)وا هاتف)؛.

حي) (: االجتماعي) املور  عنوان 

ا  اخلة) (73000 -  361 ا وح 2 رقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)
درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: بوعنبة) رشي   ا سي  
حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) بوعنبة  رشي   ا سي  
رابحة) حي  (87 رقم) (2 الحسم) شارع 

83004)ا  اخلة املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) بوعنبة  رشي   ا سي  
رابحة) حي  (87 رقم) (2 الحسم) شارع 

83004)ا  اخلة املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 26 بتاريخ) ا  هب  بوادي  االبت ائية 

ماي)2022)تحت رقم)918/2022.

50I

SACF MONDIAL

AMARNISS BUSINESS
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

SACF MONDIAL
 HAY(SANIA(RUE 01 N18

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

AMARNISS BUSINESS شركة 
عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي مجمع دوار 
طنجة مجموعة 7 عمار2 2 ط 4 رقم 

18 طنجة - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
127727

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (17
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
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عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AMARNISS BUSINESS
غرض ا شركة بإوجاز):)بيع وشراء)

مواد ا صحة وا تجميل).
مجمع) (: االجتماعي) املور  عنوان 
ط) (2 عمار2) (7 دوار طنجة مجموعة)
طنجة) (90000 (- طنجة) (18 رقم) (4

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: أمر يس) إدريس  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  إدريس أمر يس عنوا ه(ا))
مجمع دوار طنجة عمار2)2)م)7)ا رقم)

18)طنجة)90000)طنجة املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  إدريس أمر يس عنوا ه(ا))
مجمع دوار طنجة عمار2)2)م)7)ا رقم)

18)طنجة)90000)طنجة املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (01 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)254282.
51I

CORPOCONSULT SARL

د إن إس لوجستيك
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تحويل املور االجتماعي  لشركة

CORPOCONSULT SARL
 RUE BANAFSAJ RES YASAMINE

 B(N° 18 BEAUSEJOUR
 CASABLANCA، 20200،
CASABLANCA MAROC

د إن إس  وجستيك شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 10 ز وة 

الحرية ا طابق 3 رقم 5 - 20120 

ا  ار ا بيضاء املغرب.

تحويل املور االجتماعي  لشركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.471735

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

2022)تم تحويل) 14)أبريل) املؤرخ في)

من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 
 -  5 رقم) (3 ز وة الحرية ا طابق) (10»

إلى) املغرب») ا بيضاء) ا  ار  (20120
1 1)مجمع األعمال) ز وة) (11 «مخزن)

ا  ار) (20100 (- عكاشة عين ا سبع)

ا بيضاء)املغرب».

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 03 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826498.

52I

 FIDUCIAIRE»(STE(MULTI-SERVICES(AUX

ENTREPRISES

LAYAN ATLAS 
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
توسيع نشاط ا شركة)

FIDUCIAIRE» STE(MULTI-

SERVICES AUX ENTREPRISES

مكتب رقم 2 عمار2 واسين شارع 

الحسن ا ثاني أح اف أزرو ، 

53100، أزرو املغرب

 LAYAN ATLAS شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها االجتماعي ا طابق 

ا سفلي رقم 94 جناح 8 تجزئة 

قرطبة - 50000 مكناس املغرب.

توسيع نشاط ا شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.54215

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

املؤرخ في)26)ماي)2022)تمت إضافة)

إلى نشاط ا شركة) ا تا ية  األنشطة 

الحالي):

 ول ا بضائع لحساب ا غير.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
وو يو) (02 بتاريخ) بمكناس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2025.
53I

مكتب املحاسبة

STE B.Y AGRI SARL AU
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة
5 ز وة عب  املومن بن علي ، 
52000، ا رشي وة املغرب

STE B.Y AGRI SARL AU شركة 
عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي قصر 

ا زاوية ا بكرية ام غر2 ا رشي وة - 
52000 ا رشي وة املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
15843

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
تم إع اد ا وا ون) (2022 مارس) (29
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.B.Y AGRI SARL AU
اعمال) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

مختلفة
انشاء)شبكات ا ري با تنويط.

قصر) (: االجتماعي) املور  عنوان 
(- ا رشي وة) ا بكرية ام غر2  ا زاوية 

52000)ا رشي وة املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: و اني) ابراهيم  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) و اني  ابراهيم  ا سي  

ا ذربي) بن  االسالم  شيخ  شارع  (32

 52000 ا رشي وة) االحمر  ا واد 

ا رشي وة املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) و اني  ابراهيم  ا سي  

ا ذربي) بن  االسالم  شيخ  شارع  (32

 52000 ا رشي وة) االحمر  ا واد 

ا رشي وة املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية با رشي وة بتاريخ)04)أبريل)

2022)تحت رقم)430/2022.

54I

manouzi 

 AFRO MOROCCAN TRAD &

INVESMENT
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

manouzi

 casablanca ، 20000، casablanca

MAROC

 AFRO MOROCCAN TRAD

INVESMENT & شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع  ال 

واقوت ، شارع ا ذرار ،بناء 9 ا طابق 

4 , ا شوة 17 إقامة جا يز ا  ار 

ا بيضاء املغرب - 20000 ا  ار 

ا بيضاء املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

544357

في) مؤرخ  حر  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (11

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
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عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 AFRO( MOROCCAN( TRAD( &

.INVESMENT
:)بيع املواد) غرض ا شركة بإوجاز)

ا غذائية بالجملة.
شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 9 ،بناء) ا ذرار) شارع  (، واقوت)  ال 
إقامة جا يز) (17 ا شوة) (, (4 ا طابق)
ا  ار ا بيضاء)املغرب)-)20000)ا  ار)

ا بيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  واسين شكوب):)330)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
عب ) رفذت  محم   خليل  ا سي  
340)حصة بويمة) (: ا رحمان محم )

100)درهم  لحصة).
ا سي 2 سنجري مريم يّسر):)330 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) شكوب  واسين  ا سي  
رقم) (46 عمار2) سكن  جيت  اقامة 
ا بيضاء) ا  ار  مذروف  سي ي  (8

20000)ا  ار ا بيضاء)املغرب.
عب ) رفذت  محم   خليل  ا سي  
غا ا أكرا) ا رحمان محم  عنوا ه(ا))

99329)أكرا غا ا.
يّسر) مريم  سنجري  ا سي 2 
عنوا ه(ا))غا ا أكرا)99329)أكرا غا ا.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) شكوب  واسين  ا سي  
رقم) (46 عمار2) سكن  جيت  اقامة 
ا بيضاء) ا  ار  مذروف  سي ي  (8

20000)ا  ار ا بيضاء)املغرب
عب ) رفذت  محم   خليل  ا سي  
غا ا أكرا) ا رحمان محم  عنوا ه(ا))

99329)أكرا غا ا
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 26 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)825232.
55I

مكتب املحاسبة

 STE DAYAAT TAFILALET
SARL

شركة عات املسؤو ية املح ود2
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة
5 ز وة عب  املومن بن علي ، 
52000، ا رشي وة املغرب

 STE DAYAAT TAFILALET SARL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي أوفوس 
املركز ا راشي وة - 52000 

ا راشي وة املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

13933
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2020 وو يو) (16
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DAYAAT TAFILALET SARL
استغالل) (: غرض ا شركة بإوجاز)

فالحي.
أوفوس) (: االجتماعي) املور  عنوان 
املركز ا راشي وة)-)52000)ا راشي وة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)موسم كا تالي:
 300 (: إسماعيلي) علي  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
 200 (: محم ) ا  ويري  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
 500 (: ا سي  عب  ا ذالي خري�سي)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) إسماعيلي  علي  ا سي  
 52000 ا راشي وة) املركز  أوفوس 

ا راشي وة املغرب.

ا سي  ا  ويري محم  عنوا ه(ا))

ا رشي وة) اوفوس  ا  وير2  قصر 

52000)ا راشي وة املغرب.

خري�سي) ا ذالي  عب   ا سي  

ا ريصاني) ملام  اوالد  قصر  عنوا ه(ا))

52000)ا راشي وة املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) إسماعيلي  علي  ا سي  

 52000 ا راشي وة) املركز  أوفوس 

ا راشي وة املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 17 بتاريخ) با رشي وة  االبت ائية 

وو يوز)2020)تحت رقم)598/2020.

56I

JURISTE INVEST

GEALIFE
شركة عات املسؤو ية املح ود2

حل شركة

JURISTE INVEST

سي ي مومن الج و ، املجموعة 

6، ز وة 10، رقم 19 ، 20400، 

CASABLANCA MAROC

GEALIFE شركة عات املسؤو ية 

املح ود2(في طور ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي مجموعة 

ا توّ وم GH2-17 ، ا طابق ا ثاني 

، سي ي ا بر و�سي. - 20.000 ا  ار 

ا بيضاء املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.345931

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تورر) (2022 أبريل) (30 في) املؤرخ 

املسؤو ية) عات  شركة  حل 

رأسما ها) مبلغ  (GEALIFE املح ود2)

مورها) وعنوان  درهم  (100.000,00

ا توّ وم) مجموعة  اإلجتماعي 

سي ي) (، ا ثاني) ا طابق  (، (GH2-17

ا بيضاء) ا  ار  (20.000 (- ا بر و�سي.)

ا وضع) أصبح  (: ل) املغرب  تيجة 

.
ً
ا صافي  لشركة سلبيا

و ح د مور ا تصفية ب مجموعة)
ا ثاني) ا طابق  (، (GH2-17 ا توّ وم)
ا  ار) (20.000 (- ،)سي ي ا بر و�سي.)

ا بيضاء)املغرب.)
و عين:

و) هموي�سي  ووسف  ا سي (2))
عنوا ه(ا))دوار ابيه)،)ز وة)20)،)رقم)5 
ا  ار ا بيضاء) (20.000 ،)عين ا سبع)

املغرب كمصفي)(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
مجموعة ا توّ وم)GH2-17)،)ا طابق)

ا ثاني)،)سي ي ا بر و�سي.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 01 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826123.

57I

مكتب املحاسبة

STE DAYAATE TAMRA SARL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة
5 ز وة عب  املومن بن علي ، 
52000، ا رشي وة املغرب

 STE DAYAATE TAMRA SARL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي أوفوس 
املركز ا راشي وة - 52000 

ا راشي وة املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

13977
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
تم إع اد ا وا ون) (2020 وو يوز) (20
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DAYAATE TAMRA SARL
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استغالل) (: غرض ا شركة بإوجاز)
فالحي.

أوفوس) (: االجتماعي) املور  عنوان 
املركز ا راشي وة)-)52000)ا راشي وة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)موسم كا تالي:
 500 (: إسماعيلي) علي  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
عب ) ا ذماري  ص ووي  ا سي  
 100 بويمة) حصة  (500 (: ا وهاب)

درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) إسماعيلي  علي  ا سي  
 52000 ا راشي وة) املركز  أوفوس 

ا راشي وة املغرب.
عب ) ا ذماري  ص ووي  ا سي  
ا رحبة) قصر  عنوا ه(ا)) ا وهاب 
 52000 ا زريوات اوفوس ا رشي وة)

ا راشي وة املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) إسماعيلي  علي  ا سي  
 52000 ا راشي وة) املركز  أوفوس 

ا راشي وة املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 28 بتاريخ) با رشي وة  االبت ائية 

وو يوز)2020)تحت رقم)649.
58I

ste ZINI PRO

ZEMMOUR PRODUCTION
شركة ا تضامن

تأسيس شركة
ste ZINI PRO

 Nº 1045 BLOC(D(LOT(EL
 WAHDA ، 70000، LAAYOUNE

MARROC
 ZEMMOUR PRODUCTION

شركة ا تضامن
وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 

ا وح 2 بلوك و رقم 585 - 70000 
ا ذيون املغرب

تأسيس شركة ا تضامن 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

5715

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 

ا وا ون) إع اد  تم  (2018 14) و بر)

األسا�سي  شركة ا تضامن باملميزات)

ا تا ية:

شكل ا شركة):)شركة ا تضامن.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZEMMOUR PRODUCTION

اال تاج) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا سمعي ا بصري وا سينمائي وكل ما)

وتذلق به.

تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 

 70000  -  585 ا وح 2 بلوك و رقم)

ا ذيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

500)حصة) (: ا سي  امبارك كزيز)

بويمة)100)درهم  لحصة).

 500 (: ا ذيا�سي) الحنفي  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) كزيز  امبارك  ا سي  

 585 رقم) و  بلوك  ا وح 2  تجزئة 

70000)ا ذيون املغرب.

ا سي  الحنفي ا ذيا�سي عنوا ه(ا))

ا وح 2) تجزئة  و  بلوك  (690 رقم)

70000)ا ذيون املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) كزيز  امبارك  ا سي  

 585 رقم) و  بلوك  ا وح 2  تجزئة 

ا ذيون)70000)ا ذيون املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

دجنبر) (20 االبت ائية با ذيون بتاريخ)

2018)تحت رقم)2721/18.

59I

مكتب املحاسبة

STE IMANE SUD EST SARL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة

5 ز وة عب  املومن بن علي ، 

52000، ا رشي وة املغرب

 STE IMANE SUD EST SARL

شركة عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي ا رقم 76 

تجزئة ا نرجيس ا رشي وة - 52000 

ا رشي وة املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

15743

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
تم إع اد ا وا ون) (2022 فبراور) (08

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMANE SUD EST SARL

غرض ا شركة بإوجاز):)تجار2

ممول الحفالت.

عنوان املور االجتماعي):)ا رقم)76 

 52000 (- تجزئة ا نرجيس ا رشي وة)

ا رشي وة املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)موسم كا تالي:

 500 (: امرابطي  زهة) ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

 500 (: اسماعيل) ا سي   ذماري 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي 2 امرابطي  زهة عنوا ه(ا))
الحاج) اوالد  (01 رقم) (06 ز وة)

ا رشي وة)52000)ا رشي وة املغرب.

اسماعيل) ا سي   ذماري 
تجزئة ا نرجيس) (76 ا رقم) عنوا ه(ا))
ا رشي وة.)52000)ا رشي وة املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي 2 امرابطي  زهة عنوا ه(ا))
الحاج) اوالد  (01 رقم) (06 ز وة)

ا رشي وة)52000)ا رشي وة املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 09 بتاريخ) با رشي وة  االبت ائية 

مارس)2022)تحت رقم)323/2022.
60I

FORMAFID CONSEIL

 ENTREPRISE DES RESEAUX
ET PERFORMANCES

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

تأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL
 N°33 BOULEVARD(LARBI
 LOUADI(ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC
 ENTREPRISE DES RESEAUX ET
PERFORMANCES شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 590 
تجزئة أو ا 2 ا  رو2 إقليم برشي  - 

26202 برشي  املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
16675

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (12
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 ENTREPRISE DES RESEAUX ET

.PERFORMANCES
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أشغال) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
مختلفة أو  لبناء.

عنوان املور االجتماعي):)رقم)590 
(- ا  رو2 إقليم برشي ) (2 تجزئة أو ا)

26202)برشي  املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: ا ذهبي) فاتحة  ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي 2 فاتحة ا ذهبي عنوا ه(ا))
 115 ا رقم) (02 الحسنية) تجزئة 

ا  رو2)26202)برشي  املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي 2 فاتحة ا ذهبي عنوا ه(ا))
 115 ا رقم) (02 الحسنية) تجزئة 

ا  رو2)26202)برشي  املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (03 بتاريخ) ببرشي   االبت ائية 

2022)تحت رقم)549.

61I

مكتب املحاسبة

 STE PALMS AGRITECH
SARL AU

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة
5 ز وة عب  املومن بن علي ، 
52000، ا رشي وة املغرب

 STE PALMS AGRITECH SARL AU
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي بتزكاغين 

تنج اد ا رشي وة - 52000 
ا رشي وة املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
15991

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (11
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PALMS AGRITECH SARL AU
استغالل) (: غرض ا شركة بإوجاز)

فالحي.
بتزكاغين) (: عنوان املور االجتماعي)
 52000 (- ا رشي وة) تنج اد 

ا رشي وة املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: فرصاد) حمي   ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) فرصاد  حمي   ا سي  
 52000 ا رشي وة) تنج اد  بتزكاغين 

ا رشي وة املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) فرصاد  حمي   ا سي  
 52000 ا رشي وة) تنج اد  بتزكاغين 

ا رشي وة املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
30)ماي) االبت ائية با رشي وة بتاريخ)

2022)تحت رقم)688/2022.
62I

Aziz(DJEBLI(COMPTABLE 

PREFECT INDUSTRY
إعالن متذ د ا ورارات

Aziz(DJEBLI(COMPTABLE
 Residence Noha immeuble
 8 appartement7 ، 24000،

Eljadida Maroc
PREFECT INDUSTRY «شركة عات 
املسؤو ية املح ود2 عات ا شريك 

ا وحي »

وعنوان مورها االجتماعي: شرف 2 ج 
ه 15 ا ذمار2 5 ا شوة 8 ا و فة - - 

ا  ار ا بيضاء املغرب.
«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 
.392601

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
اتخاع) تم  (2022 ماي) (16 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)
على) ونص  ا ذي  (:1 رقم) قرار 
خيري200  سذي   تفويت  ماولي:)
حصة  فائ 2 عب ا وادر خيري بويمة)

20000)درهم.
قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)
تغيير ا شكل ا وا وني من شركة عات)
الى شركة عات) املسؤو ية املح ود2 
ا شريك) عات  املح ود2  املسؤو ية 

ا وحي .
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
بن  رقم)6:)ا ذي ونص على ماولي:)
ا ويمة االجما ية لحصة عب ا وادر)

خيري)100000)درهم.
بن  رقم)7:)ا ذي ونص على ماولي:)
درهم) (100000 في) ا رأسمال مح د 
بويمة) حصة  (1000 من) وتكون  و 
حصة  لشريك) 100درهم  كل 

ا وحي  عب ا وادر خيري.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 03 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826473.

63I

2S COMPTE

سوسلمى
إعالن متذ د ا ورارات

2S COMPTE
 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE(BOUJAAD ، 25060،
BOUJAAD MAROC

سوسلمى «شركة عات املسؤو ية 
املح ود2 عات ا شريك ا وحي »

وعنوان مورها االجتماعي: محطة زيز 
شارع الحسن ا ثاني - 25060 ابي 

الجذ  املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.125
بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
اتخاع) تم  (2022 ماي) (04 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)
على) ونص  ا ذي  (:1 رقم) قرار 
ماولي:)استوا ة املسير املشارك االول)
 لشركة ا سي  ا ذلوي عب  ا رحمان)

QA24104(ب.و.رقم
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
على) ونص  ا ذي  (:13 رقم) بن  
ماولي:)ا تسير):)-)ا سي  حنبلي هشام)
ا سي  ع ل) و  (IA 40231 ب.و.رقم)

 QA43976(املختار ب.و.رقم
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 03 بتاريخ) الجذ   بابي  االبت ائية 

وو يو)2022)تحت رقم)15.
64I

ait chengat sokayna

KIDZ SPOT PRIVE
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

ait chengat sokayna
ز وة طرابلس 1 رقم 21 ، 90000، 

طنجة املغرب
KIDZ SPOT PRIVE شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي فيال رقم 

12 شارع احم  سكيردج شارع كاردن 
كوطاج - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

126865
 21 في) مؤرخ  حر  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 مارس)
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 KIDZ (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. SPOT PRIVE
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حضا ة) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
خاصة و ا تذليم االولي.

:)فيال رقم) عنوان املور االجتماعي)
12)شارع احم  سكيردج شارع كاردن)

كوطاج)-)90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: ا بكاري) مليكة  ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
 1000 (: ا بكاري) مليكة  ا سي 2 

بويمة)100)درهم.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي 2 مليكة ا بكاري عنوا ه(ا))
 90000 108)بوبا ة) تجزئة شيكافيال)

طنجة املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي 2 مليكة ا بكاري عنوا ه(ا))
 90000 108)بوبا ة) تجزئة شيكافيال)

طنجة املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
أبريل) (29 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)253349.

65I

( SMART SYSTECH)(سمارت سيستك

 SMART) سمارت سيستك
( SYSTECH

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 
تفويت حصص

 SMART) سمارت سيستك
( SYSTECH

17. ز وة أبو عباس جراوي. رقم 5. 
حي املحطة ، 20000، ا  ارا بيضاء 

املغرب
 SMART) سمارت سيستك

SYSTECH ) شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 17. ز وة 
أبو عباس جراوي. رقم 5. حي املحطة 

- 20000 ا  ار ا بيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.409959
ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تمت) (2022 ماي) (24 في) املؤرخ 

املصادقة على):
مودن) محم   ((2) ا سي ) تفويت 
900)حصة اجتماعية من أصل)900 
حصة  فائ 2 ا سي )(2))امله ي بنذمر)

بتاريخ)24)ماي)2022.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
 03 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)19308.
66I

M.A.I GROUPE SERVICE

URBANEX
شركة عات املسؤو ية املح ود2

حل شركة

M.A.I GROUPE SERVICE
 LOTISSEMENT(SEYAD 2 N°301

، 14000، KENITRA(MAROC
URBANEX شركة عات املسؤو ية 

املح ود2(في طور ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

عوبة اك ال رقم 46 شوة رقم 2 - 
10090 ا رباط املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.134541
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
2020)تورر حل) 29)شتنبر) املؤرخ في)
املح ود2) املسؤو ية  عات  شركة 
URBANEX)مبلغ رأسما ها)100.000 
درهم وعنوان مورها اإلجتماعي شارع)
 -  2 شوة رقم) (46 عوبة اك ال رقم)
10090)ا رباط املغرب  تيجة ل):)قرار)

ا شركاء) ذ م ا تفاهم.
شارع) ب  ا تصفية  مور  ح د  و 
 -  2 شوة رقم) (46 عوبة اك ال رقم)

10090)ا رباط املغرب.)
و عين:

و) رشي   ا طوهري  ا سي (2))
عنوا ه(ا))تجزئة ا شابا ات رقم)509 
ح ي م ا رباط)10000)ا رباط املغرب)

كمصفي)(2)) لشركة.

الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية)
:)شارع عوبة اك ال رقم)46)شوة رقم)

2
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
فبراور) (04 بتاريخ) با رباط  ا تجارية 

2021)تحت رقم)110799.

67I

M.A.I GROUPE SERVICE

BRAND EMBASSY
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

M.A.I GROUPE SERVICE
 LOTISSEMENT(SEYAD 2 N°301

، 14000، KENITRA(MAROC
BRAND EMBASSY شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي (في طور ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي 52 شارع 

احم  ا ريفي سوي�سي ا رباط - 
10090 ا رباط املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.96331
ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تورر) (2021 فبراور) (15 في) املؤرخ 
عات مسؤو ية مح ود2) حل شركة 
 BRAND ا وحي ) ا شريك  عات 
 10.000 رأسما ها) مبلغ  (EMBASSY
 52 اإلجتماعي) درهم وعنوان مورها 
ا رباط) ا ريفي سوي�سي  شارع احم  
(: ا رباط املغرب  تيجة ل) (10090  -

ع م وجود صفوات  لشركة).
و ح د مور ا تصفية ب)52)شارع)
(- ا رباط) سوي�سي  ا ريفي  احم  

10090)ا رباط املغرب.)
و عين:

ا سي (2))سلمى بناني و عنوا ه(ا))
سوي�سي) ا ريفي  احم   شارع  (52
املغرب) ا رباط  (10000 ا رباط)

كمصفي)(2)) لشركة.

وعن  اإلقتضاء)الح ود املفروضة)
محل) املخو ة  هم  ا صالحيات  على 
و) ا ذوود  تبليغ  محل  و  املخابر2 
ا وثائق املتذلوة با تصفية):)52)شارع)

احم  ا ريفي سوي�سي ا رباط
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
مارس) (26 بتاريخ) با رباط  ا تجارية 

2021)تحت رقم)112189.
68I

pressing l’hypodrome

DELTA-AI
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

pressing l›hypodrome
 NAKHIL 1 TARGA 550 550
 NAKHIL 1 TARGA، 40000،

Marrakech maroc
DELTA-AI شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 
 AV وعنوان مورها اإلجتماعي

 ABDELKARIM EL KHATABI
 RESIDENCE(JAWAD 109

 3EME(ETAGE(APPT 43 GEULIZ
 MARRAKECH - 40000

marrakech maroc
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
125733

في) مؤرخ  موثق  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (10
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DELTA-AI
(: بإوجاز) ا شركة  غرض 
 programmation, conseil et

.autres activités informatiques
 AV (: االجتماعي) املور  عنوان 
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 ABDELKARIM EL KHATABI
 RESIDENCE JAWAD 109
 3EME ETAGE APPT 43 GEULIZ
 MARRAKECH - 40000

.marrakech maroc
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 10.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:
 khazraj( amine( :( 100 ا سي )

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي )khazraj(amine)عنوا ه(ا))
 nakhil 1 targa 40000  550

.marrakech maroc
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي )khazraj(amine)عنوا ه(ا))
 nakhil 1 targa 40000  550

marrakech maroc
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (24 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136033.
69I

EL MARSA CONSEIL

 CASA MAR BUILDING AND
STREINGH

إعالن متذ د ا ورارات

EL MARSA CONSEIL
شارع ادريس االول رقم ا  ار 193 ، 

70000، ا ذيون املغرب
 CASA MAR BUILDING AND

STREINGH «شركة عات املسؤو ية 
املح ود2 عات ا شريك ا وحي »
وعنوان مورها االجتماعي: شارع 
ا سذ وين ا حي الج و  طرفاوة - 

70000 ا ذيون املغرب.
«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 
.19373

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
اتخاع) تم  (2022 ماي) (27 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)
قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

مال) رأس  رفع  و  ا نشاط  توسيع 
ا شركة

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)
ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

ونص) ا ذي  (:02-07 رقم) بن  
استزراع) نشاط  أي  ماولي:) على 
(، أي نشاط استزراع مائي) (، سمكي)
األحياء) تربية  وتص ور  وتسويق  بيع 
املائية ومنتجات االستزراع ا سمكي)
االستزراع) مزارع  وتشغيل  إنشاء) (،
وبيع) استيراد وتص ور وشراء) (، املائي)
االستزراع) منتجات  جميع  وتوزيع 
املخصصة  الستزراع) واملواد  املائي 
رفع) (- املائية) ا سمكي وتربية األحياء)
الى) (100.000 رأس مال ا شركة من)

2000.000
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (30 بتاريخ) با ذيون  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1516/2022.
70I

M.A.I GROUPE SERVICE

MOBILAV
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

M.A.I GROUPE SERVICE
 LOTISSEMENT(SEYAD 2 N°301

، 14000، KENITRA(MAROC
MOBILAV شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي (في 

طور ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي عمار2 

340 مكتب رقم 4 مكرر ممر باملوري 
شارع محم  الخامس ا رباط - 

10090 ا رباط املغرب.
حل شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.135727

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
املؤرخ في)09)وو يوز)2021)تورر حل)
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)
مبلغ) (MOBILAV ا وحي ) ا شريك 
وعنوان) درهم  (10.000 رأسما ها)
مكتب) (340 مورها اإلجتماعي عمار2)
رقم)4)مكرر ممر باملوري شارع محم )

ا رباط) (10090 (- ا رباط) الخامس 
املغرب  تيجة ل):)ع م تحويق ه ف)

ا شركة و صذوبة االستثمار.
عمار2) ب  ا تصفية  مور  ح د  و 
340)مكتب رقم)4)مكرر ممر باملوري)
(- ا رباط) الخامس  محم   شارع 

10090)ا رباط املغرب.)
و عين:

و) بوحافة  حسن  ا سي (2))
حي) (20 شوة) (73 عمار2) عنوا ه(ا))
ا رباط) (10000 ا فتح حي س ا رباط)

املغرب كمصفي)(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية)
:)عمار2)340)مكتب رقم)4)مكرر ممر)
باملوري شارع محم  الخامس ا رباط
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يوز) (29 بتاريخ) با رباط  ا تجارية 

2021)تحت رقم)116494.
71I

شركة رياض  لحسابات

STATION SERVICE AFSOU
شركة عات املسؤو ية املح ود2

حل شركة

شركة رياض  لحسابات
39 شارع ا  ار ا بيضاء ، 62000، 

ا ناظور املغرب
STATION SERVICE AFSOU شركة 

عات املسؤو ية املح ود2(في طور 
ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي دوار 
امزكوطا مركز أفسو ا طريق ا وطنية 

رقم 15 ا ناظور-جرسيف اقليم 
ا ناظور - 62820 ا ناظور املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.19007
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر حل) (2022 ماي) (10 في) املؤرخ 
املح ود2) املسؤو ية  عات  شركة 
مبلغ) (STATION SERVICE AFSOU
وعنوان) درهم  (100.000 رأسما ها)
مورها اإلجتماعي دوار امزكوطا مركز)

 15 رقم) ا وطنية  ا طريق  أفسو 
ا ناظور) اقليم  ا ناظور-جرسيف 
املغرب  تيجة) ا ناظور  (62820  -
ا تراخيص) على  الحصول  ع م  (: ل)
محطة) ألنشاء) ا الزمة  األدارية 

 لبنزون.
دوار) ب  ا تصفية  مور  ح د  و 
امزكوطا مركز أفسو ا طريق ا وطنية)
اقليم) ا ناظور-جرسيف  (15 رقم)

ا ناظور)-)62820)ا ناظور املغرب.)
و عين:

و) عالل  ا ناصري  ا سي (2))
أفسو) امزكوطا  دوار  عنوا ه(ا))
62820)ا ناظور املغرب كمصفي)(2))

 لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية)
ا طريق) أفسو  مركز  امزكوطا  دوار  (:
ا ناظور-جرسيف) (15 رقم) ا وطنية 

اقليم ا ناظور
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
02)وو يو) االبت ائية با ناضور بتاريخ)

2022)تحت رقم)939.
72I

شركة رياض  لحسابات

STATION SERVICE AFSOU
شركة عات املسؤو ية املح ود2

قفل ا تصفية

شركة رياض  لحسابات
39 شارع ا  ار ا بيضاء ، 62000، 

ا ناظور املغرب
STATION SERVICE AFSOU شركة 

عات املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي : دوار 

امزكوطا مركز أفسو ا طريق ا وطنية 
رقم 15 ا ناظور-جرسيف اقليم 
ا ناظور - 62820 ا ناظور املغرب.

قفل ا تصفية
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

.19007
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر حل) (2022 ماي) (10 في) املؤرخ 
 STATION SERVICE AFSOU
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شركة عات املسؤو ية املح ود2 مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسما ها)

مورها اإلجتماعي دوار امزكوطا مركز)

 15 رقم) ا وطنية  ا طريق  أفسو 

(- ا ناظور) اقليم  ا ناظور-جرسيف 

62820)ا ناظور املغرب  تيجة  ذ م)

األدارية) ا تراخيص  على  الحصول 

ا الزمة ألنشاء)محطة  لبنزون.

و عين:

و) عالل  ا ناصري  ا سي (2))

أفسو) امزكوطا  دوار  عنوا ه(ا))

62820)ا ناظور املغرب كمصفي)(2))

 لشركة.

و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)

دوار) وفي  (2022 ماي) (23 بتاريخ)

امزكوطا مركز أفسو ا طريق ا وطنية)
اقليم) ا ناظور-جرسيف  (15 رقم)

ا ناظور)-)62820)ا ناظور املغرب.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

02)وو يو) االبت ائية با ناضور بتاريخ)

2022)تحت رقم)940.

73I

مكتب لخروب  لحسابات

STE SOL TIERRA AGRI
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

مكتب لخروب  لحسابات

حي ا صفصاف ا كردان اقليم 

تارودا ت ، 83400، ا كردان املغرب

STE SOL TIERRA AGRI شركة 

عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي دوار اوت 

اوغي الجماعة ا ترابية اداومومن 

اقليم تارودا ت. - 83350 تارودا ت 

املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

8781

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (13

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SOL TIERRA AGRI

بيع) (- (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

وتركيب اال واح ا شمسية.

غياراالالت) قطع  وشراء) بيع  (-

ا فالحية وا صناعية).

-)االستيراد و ا تص ور

-)ا تجــــــار2 بصفـــــة عامـــــــة).

:)دوار اوت) عنوان املور االجتماعي)

اداومومن) ا ترابية  الجماعة  اوغي 

تارودا ت) (83350 (- اقليم تارودا ت.)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 850 (: اومان) ا كرماط  ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

ا سي 2 شكران جهاد):)150)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي 2 ا كرماط اومان عنوا ه(ا))

حي ا شرارد2 شارع اركان اوالد تاومة)

83350)اوالد تاومة املغرب.

عنوا ه(ا)) جهاد  شكران  ا سي 2 

حي ا شرارد2 شارع ا سالم اوالد تاومة)

83350)اوالد تاومة املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي 2 ا كرماط اومان عنوا ه(ا))

حي ا شرارد2 شارع اركان اوالد تاومة)

83350)اوالد تاومة املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية بتارودا ت بتاريخ)03)وو يو)

2022)تحت رقم)239.

74I

ZHAR AHMED

BSL
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تغيير نشاط ا شركة

ZHAR AHMED
 N 31 LOT(BELAIRE(RESIDENCE
 AL(MANAL 1 APPT 18 3EME
 ETAGE(BENSOUDA ، 30030،

FES MAROC
BSL شركة عات مسؤو ية مح ود2 

عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها االجتماعي 148 

تجزئة جنة ا زيتون بنسود2 فاس - 
30030 فاس املغرب.
تغيير نشاط ا شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.66297

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تغيير) تم  (2022 ماي) (14 في) املؤرخ 
املالبس) «بائع  من) ا شركة  نشاط 
و) االستراد  (- با توسيط) الجاهز2 
عواري) «منذش  إلى) (» ا تص ور)
ا تجار2) (- ا تص ور) و  االستراد  (-

ا ذامة».
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (02 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2886/2022.
75I

Centre(d’Affaire(et(d’Inspiration(LUKUSِ

ARAM LOGISTICS
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

 Centre(d›Affaire(et(d›Inspirationِ
LUKUS

 Lot, Ismail(Avenue(Omar(Ibn
 Abdelaziz(N° 01 3ème(étage
 Larache ، 92000، LARACHE

MAROC
ARAM LOGISTICS شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 

اسماعيل شارع عمر ابن عب ا ذزيز 

رقم 1 ا طابق 3 - 92000 ا ذرائش 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

6859

في) مؤرخ  حر  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (11

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 ARAM(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.LOGISTICS

ا نول) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

لحساب) ا وطني  لبضائع  و  ا  ولي 

ا غير.

تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 

اسماعيل شارع عمر ابن عب ا ذزيز)
ا ذرائش) (92000  -  3 ا طابق) (1 رقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

1.000)حصة) (: ا سي  أنس رحيم)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) رحيم  أنس  ا سي  
 92000  154 رقم) ا وفاء) تجزئة 

ا ذرائش املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) رحيم  أنس  ا سي  
 92000  154 رقم) ا وفاء) تجزئة 

ا ذرائش املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (27 االبت ائية با ذرائش بتاريخ)

2022)تحت رقم)553/2022.

76I
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AMJAD ANOUAR

PERLE DE SIDI SLIMANE
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

AMJAD ANOUAR

 HAY(ESSALAM(BLOC 10 N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI 84-83

SLIMANE MAROC

PERLE DE SIDI SLIMANE شركة 

عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي اقامة وداد 

جهان زاوية شارع بئرا زران و شارع 

املغرب ا ذربي شوة 02 - 14200 

سي ي سليمان املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

3389

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (25

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 PERLE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.DE SIDI SLIMANE

األشغال) (: غرض ا شركة بإوجاز)

املختلفة

ا تجار2.

اقامة) (: االجتماعي) املور  عنوان 

بئرا زران) شارع  زاوية  جهان  وداد 

 -  02 شوة) ا ذربي  املغرب  شارع  و 

14200)سي ي سليمان املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

ا ذربي) محم   الجرجيني  ا سي  

درهم) (100 بويمة) حصة  (500 (:

 لحصة.

 500 (: أحم ) الجرجيني  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

ا ذربي) محم   الجرجيني  ا سي  
تجزئة جليل ا تازي قطاع) عنوا ه(ا))
سليمان) سي ي  (14200  3 رقم) (3

املغرب.
ا سي  الجرجيني أحم  عنوا ه(ا))
 3 رقم) (3 تجزئة جليل ا تازي قطاع)

14200)سي ي سليمان املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا ذربي) محم   الجرجيني  ا سي  
تجزئة جليل ا تازي قطاع) عنوا ه(ا))
سليمان) سي ي  (14200  3 رقم) (3

املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية بسي ي سليمان بتاريخ)01 

وو يو)2022)تحت رقم)113.

77I

SAMIR FIDUCIAIRE

 NEBMASTERY MEKNES
MAROC

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

تأسيس شركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
 NEBMASTERY MEKNES

MAROC شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 826، 
ز وة 12، وجه عروس، سي ي بابا - 

50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
56317

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (06
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 NEBMASTERY MEKNES

.MAROC
غرض ا شركة بإوجاز):)ا توجيه و)

ا تنمية ا رياضية و االجتماعية.
عنوان املور االجتماعي):)رقم)826،)
12،)وجه عروس،)سي ي بابا)-) ز وة)

50000)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 20.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:
 200 (: ا سي   ور ا  ون ا بوكيلي)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا بوكيلي) ا  ون  ا سي   ور 
عنوا ه(ا))رقم)24)تجزئة املصلوحية،)

ا زيتون)50000)مكناس املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا بوكيلي) ا  ون  ا سي   ور 
عنوا ه(ا))رقم)24)تجزئة املصلوحية،)

ا زيتون)50000)مكناس املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (03 بتاريخ) بمكناس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2059.
78I

( SMART SYSTECH)(سمارت سيستك

 SMART) سمارت سيستك
( SYSTECH

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

تذيين مسير ج و   لشركة

 SMART) سمارت سيستك
( SYSTECH

17. ز وة أبو عباس جراوي. رقم 5. 
حي املحطة ، 20000، ا  ارا بيضاء 

املغرب
 SMART) سمارت سيستك

SYSTECH ) شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 17. ز وة 

أبو عباس جراوي. رقم 5. حي املحطة 

- 20000 ا  ار ا بيضاء املغرب.

تذيين مسير ج و   لشركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.409959

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

تذيين) تم  (2022 ماي) (24 في) املؤرخ 

مسير ج و   لشركة ا سي (2))بنذمر)

امله ي كمسير وحي 

تبذا  وبول استوا ة املسير.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 03 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)19308.

79I

( SMART SYSTECH)(سمارت سيستك

 K.F.H ) ك.ف.ه انفست 
INVEST ) شركه ذات مسؤولية 

محدده شريك وحيد
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

( K.F.H INVEST ) ك.ف.ه ا فست

26 شارع مرس سلطان ، شوة 

3 ا طابق األول ، 20006، 

ا  ارا بيضاء املغرب

 ( K.F.H INVEST ) ك.ف.ه ا فست 

شركه عات مسؤو ية مح ده شريك 

وحي  شركة عات مسؤو ية مح ود2 

عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 26 شارع 
مرس سلطان ، شوة 3 ا طابق األول 

- 20006 ا  ار ا بيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

545441

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (27

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
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عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)ك.ف.ه)

شركه) (( (K.F.H INVEST () ا فست)

عات مسؤو ية مح ده شريك وحي .

-) ول) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

بحمو ة) اآل ية  باملركبات  ا بضائع 

15)طنا أو أكثر)(مواول) مذتم 2 تبلغ)

ا نول)

أ واع) لجميع  ا بري  ا نول  (

ا بضائع.

-)ا نول ا وطني  لبضائع.

26)شارع) عنوان املور االجتماعي):)

مرس سلطان)،)شوة)3)ا طابق األول)

- 20006)ا  ار ا بيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  اوت دريس سفيان):)1.000 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

سفيان) دريس  اوت  ا سي  

رقم) (3 كوسموس) ز وة  عنوا ه(ا))

 20320 م) ح  الفليت  (4 ا طابق) (6

ا  ارا بيضاء)املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

سفيان) دريس  اوت  ا سي  

رقم) (3 كوسموس) ز وة  عنوا ه(ا))

 20320 م) ح  الفليت  (4 ا طابق) (6

ا  ارا بيضاء)املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 03 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)19226.

80I

STE IKODADI CONSULTING SARL AU

 SOCIETE AQUALILYA
BEAUTY HAMAM AND SPA
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

 STE IKODADI CONSULTING
SARL AU

 AV(ZERKTOUNI(RUE 7 N° 2
 NOUVEAU QUARTIER SIDI

 KACEM ، 16000، SIDIKACEM
MAROC

 SOCIETE AQUALILYA BEAUTY
HAMAM AND SPA شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 278 
تجزئة شرف سي ي قاسم - 16000 

سي ي قاسم املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
29181

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (19
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE AQUALILYA BEAUTY

.HAMAM AND SPA
خ مات) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

الحمام و ا سبا و ا ت  يك
الحالقة و ا تجميل

ا تجار2 في مواد ا تجميل.
عنوان املور االجتماعي):)رقم)278 
 16000 تجزئة شرف سي ي قاسم)-)

سي ي قاسم املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: ملكرني) ا سي 2  ادوة 
حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) ملكرني  ا سي 2  ادوة 
ا حي) (05 ا شوة) (51 رقم) (03 ز وة)
الج و  سي ي قاسم)16000)سي ي)

قاسم املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) ملكرني  ا سي 2  ادوة 
ا حي) (05 ا شوة) (51 رقم) (03 ز وة)
الج و  سي ي قاسم)16000)سي ي)

قاسم املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 30 االبت ائية بسي ي قاسم بتاريخ)

ماي)2022)تحت رقم)134.
81I

ائتما ية مومن

STE SOGETALB
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

ائتما ية مومن
تجزئة ا وح 2 شارع محم  الخامس 
رقم 163 مكرر بوعرفة، 61200، 

بوعرفة املغرب
STE SOGETALB شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي ا حي 
الج و  رقم 11مركز تا سينت - 

61252 تا سينت املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
1079

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
تم إع اد ا وا ون) (2022 مارس) (08
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOGETALB
:)مواول في) غرض ا شركة بإوجاز)

ا بناء)و األشغال املختلفة.
األعمال ا فالحية

ومراقبة) ألمن  بمنتزه  االحتفاظ 
ا سيارات أو ا  راجات أو ا  راجات)

ا نارية.
ا حي) (: االجتماعي) املور  عنوان 
(- تا سينت) 11مركز  رقم) الج و  

61252)تا سينت املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: قصباوي) ا سي 2  وال 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي 2  وال قصباوي عنوا ه(ا))
تا سينت) (61252 الج و ) ا حي 

املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي 2  وال قصباوي عنوا ه(ا))
تا سينت) (61252 الج و ) ا حي 

املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (30 بتاريخ) بفجيج  االبت ائية 

2022)تحت رقم)2022/66.
82I

CABINET(SEDDIK(&(ASSOCIES

 BEE بي كونكسيون
CONNECTION

شركة عات املسؤو ية املح ود2
تأسيس شركة

CABINET(SEDDIK & ASSOCIES
185 شارع زرقطوني اقامة 

ا زرقطوني ا طابق ا سادس ، 
20100، ا  ار ا بيضاء املغرب

 BEE بي كو كسيون
CONNECTION شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي 131 
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شارع ا فا إقامة أزور مكتب 11 ب - 

20000 ا  ارا بيضاء املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

545023

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (19

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

بي) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BEE CONNECTION(كو كسيون

•جميع) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

وتأهيل) بتطوير  املتذلوة  الخ مات 

املشور2) وكذ ك  ا بشرية،) املوارد 

بخصوص املوارد ا بشرية؛

•)تشغيل وتسويق جميع املنصات)

ا تر يت افتراضية و املنصات ا نوا ة)

و املبرمجة)؛

•)توفير جميع خ مات ا ت ريب و)

ا تشغيل املؤقت و املواكبة.

في) واملنظمات  ا شركات  دعم  (•

مجال ا تنمية ا شخصية واملهنية.

تتذلق) أخرى  خ مة  أي  (•

با توظيف.

 131 (: االجتماعي) املور  عنوان 

(- 11)ب) شارع ا فا إقامة أزور مكتب)

20000)ا  ارا بيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 500 (: ا ڴنوني) جنات  ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

 500 (: ا تڴموتي) عاو 2  ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي 2 جنات ا ڴنوني عنوا ه(ا))

عشر) ا ثا ية  ا  ائر2  بوردو  شارع 

69001) يون فرنسا.

ا سي 2 عاو 2 ا تڴموتي عنوا ه(ا))
 75011 11)شارع إوميوبلز إ  سترول)

باريس فرنسا.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي 2 جنات ا ڴنوني عنوا ه(ا))
عشر) ا ثا ية  ا  ائر2  بوردو  شارع 

69001) يون فرنسا
ا سي 2 عاو 2 ا تڴموتي عنوا ه(ا))
 75011 11)شارع إوميوبلز إ  سترول)

باريس فرنسا
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 01 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)825952.

83I

NEW C.A.A.T. Sarl Au

إنجيالم
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

NEW(C.A.A.T. Sarl(Au
 Av. la(Montagne, Immeuble

 Chakroune(n°14, 3° étage(n°14
، 90040، Tanger(Maroc

إ جيالم شركة عات املسؤو ية 
املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي حي املج  
ز وة 1 رقم 29 - 90080 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

127791
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (16
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)إ جيالم.
ا نول) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا طرقي ا وطني  لبضائع
بيع مواد ا بناء

أعمال مختلفة.

عنوان املور االجتماعي):)حي املج )
طنجة) (90080  -  29 رقم) (1 ز وة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

حصة) (670 (: املذلم) علي  ا سي  

بويمة)100)درهم  لحصة).

330)حصة) (: ا سي  سذي  املذلم)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

حي) عنوا ه(ا)) املذلم  علي  ا سي  

29 90080)طنجة) 1)رقم) املج  ز وة)

املغرب.

ا سي  سذي  املذلم عنوا ه(ا))حي)

29 90080)طنجة) 1)رقم) املج  ز وة)

املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

حي) عنوا ه(ا)) املذلم  علي  ا سي  

29 90080)طنجة) 1)رقم) املج  ز وة)

املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (02 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)254348.

84I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE OUJDA PROPRETE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc

STE OUJDA PROPRETE شركة 

عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 

بنسهلي و وة أصيل 7 رقم 16 وج 2 

- 60000 وج 2 املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

28031

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 

تم إع اد ا وا ون) (2015 فبراور) (02

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OUJDA PROPRETE

أشغال) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا نظافة.

تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 

بنسهلي و وة أصيل)7)رقم)16)وج 2)

- 60000)وج 2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 10.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:

 100 (: هللا) عب   الخزاني  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  الخزاني عب  هللا عنوا ه(ا))

حي  بغادا شارع عب  هللا كنون أحفير)

63050)أحفير املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  الخزاني عب  هللا عنوا ه(ا))

حي  بغادا شارع عب  هللا كنون أحفير)

63050)أحفير املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

فبراور) (02 بتاريخ) بوج 2  ا تجارية 

2015)تحت رقم)310.

85I
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مكتب أمنزوي

ACI CERSS أ�سي سرس
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

مكتب أمنزوي

شارع روسيا إقامة ا نيل بلوك «س» 
رقم 1 ، 90010، طنجة املغرب

ACI CERSS أ�سي سرس شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي (في طور ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي املنطوة 

ا صناعية مغوغة ممر 3 رقم 93 - 

90000 طنجة املغرب .

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.37425

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

2022)تورر حل) 11)فبراور) املؤرخ في)

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)

أ�سي) (ACI CERSS ا وحي ) ا شريك 

درهم) (10.000 سرس مبلغ رأسما ها)

املنطوة) اإلجتماعي  مورها  وعنوان 
 93 رقم) (3 ممر) مغوغة  ا صناعية 

(: املغرب  تيجة ل) طنجة  (90000  -

 تصفية حبية).

و ح د مور ا تصفية ب املنطوة)
 -  93 رقم) (3 ا صناعية مغوغة ممر)

90000)طنجة املغرب.)

و عين:
رضوان أوت ابراهيم و) ا سي (2))

مجمع ا بطروس فال) (25 عنوا ه(ا))

طنجة) (90000  26 فلوري فيال رقم)

املغرب كمصفي)(2)) لشركة.

الح ود) اإلقتضاء) وعن   (

املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 

ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية)

 3 املنطوة ا صناعية مغوغة ممر) (:
رقم)93)ظنجة)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

فبراور) (23 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)251257.

86I

اعال ات ا شركات

36 ماركيت ش.م.م «36 
» MARKET SARL AU

شركة عات املسؤو ية املح ود2
تأسيس شركة

 MARKET 36» 36 ماركيت ش.م.م
 « SARL AU

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) وضع  تم  (25/05/2022
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

مح ود2 عات املواصفات ا تا ية:
ا تسمية:)36)ماركيت ش.م.م)«36 

 » MARKET SARLAU
 شركة عات مسؤو ية مح ود2)

تجار2) (: االجتماعي) ف  ا ه  
با تجزئة في املتاجر غير املتخصصة.

شارع) (204 االجتماعي:) املور 
ابراهيم روداني تارودا ت.

سنة) (99 االجتماعية:) امل 2 
ابت اء)من تاريخ تسجيلها في ا سجل)
ا تجاري ع ا إعا تم الحل املسبق أو)

ا تم و 
من) وتكون  االجتماعي:) ا رأسمال 

100.000,00)درهم.
تسيير ا شركة:)حسن اجرار.

ا سجل) في  ا توي   تم  ا تويي :)
 03/06/2022 بتارودا ت) ا تجاري 
ا تحليلي) 242) لسجل  ع د) تحت 

رقم.8785 
87I

اعال ات ا شركات

 NADIFI » ش م م 
INVESTMENTS « شركة

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

تأسيس شركة

 « NADIFI INVESTMENTS »شركة 
 ش م م 

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) وضع  تم  (17/05/2022
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  عات)

املواصفات ا تا ية:
 NADIFI (» (: ا تسمية) (-

INVESTMENTS)»)؛

ا ترويج) (: االجتماعي) ا ه ف  (-
ا ذواري)/)إدار2 مواقف ا سيارات)؛

-)املور االجتماعي):)رقم)1525)رقم)
05)حي ا سالم)-)أكادور؛

سنة) (99 (: االجتماعية) امل 2  (-
ابت اء)من تاريخ تسجيلها في ا سجل)
ا تجاري ع ا إعا تم الحل املسبق أو)

ا تم و ؛
-)ا رأسمال االجتماعي):)وتكون من)

100.000)درهم)؛
ا سي ) تذيين  (: ا شركة) تسيير  (-
ا نظيفي أدم كمسير  لشركة مل 2 غير)

مح ود2)؛
في) ا وا وني  تم اإلو اع  (: اإلو اع)
ا سجل ا تجاري  لمحكمة ا تجارية)
تحت) (2022  /06/  03 بأكادور بتاريخ)

ع د)110113.
88I

N2M CONSEIL-SARL

SAID MOSAIC
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
SAID MOSAIC شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 
تذاو ية ا فتح اركمان - 62000 

ا ناضور املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
24143

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (04
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 SAID (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.MOSAIC
غرض ا شركة بإوجاز):)استيراد و)

تص ور املنتجات الحرفية)
تصنيع ا بالط ا تولي ي.

تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 62000 (- اركمان) ا فتح  تذاو ية 

ا ناضور املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: امل غري) سذي   ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  سذي  امل غري عنوا ه(ا))
ماووركا) دي  باملا  (28087 اسبا يا)

اسبا يا).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  سذي  امل غري عنوا ه(ا))
ماووركا) دي  باملا  (28087 اسبا يا)

اسبا يا)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (16 بتاريخ) با ناضور  االبت ائية 

2022)تحت رقم)743.

89I

FIDUCIAIRE OUSSADDEN CONSEIL

LISSON TRAD
إعالن متذ د ا ورارات

 FIDUCIAIRE OUSSADDEN
CONSEIL

 N°816 APPT(N°3 1er(ETAGE
 QUARTIER INDUSTIEL AL
 MASSAR(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
LISSON TRAD «شركة عات 

املسؤو ية املح ود2»
وعنوان مورها االجتماعي: محل 

رقم1 ا حي ا صناعي تجزئة املسار 
رقم 1050 طريق اسفي مراكش - 

40000 مراكش املغرب
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«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.82855

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

تم اتخاع) (2022 وناور) (12 املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)

على) ونص  ا ذي  (:01 رقم) قرار 

 4000 تفويت) على  املصادقة  ماولي:)

حصة اجتماعية ا تي تملكها ا سي 2)

 LISSON شركة) في  خ وج  بصيري 

TRAD) فائ 2 ا سي  خا   االعرج

على) ونص  ا ذي  (:02 رقم) قرار 

ماولي:)تغيير ا شكل ا وا وني  لشركة)

من شركة عات املسؤو ية املح ود2)

الى شركة عات املسؤو ية املح ود2)

عات ا شريك ا وحي 

على) ونص  ا ذي  (:03 رقم) قرار 

بصيري) ا سي 2  استوا ة  ماولي:)

 LISSON تسييرشركة) من  خ وج 

 TRAD

على) ونص  ا ذي  (:04 رقم) قرار 

االعرج) خا    ا سي   تذيين  ماولي:)

كمسير وحي   لشركة

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

على) ونص  ا ذي  (:01 رقم) بن  

ماولي:)تغيير ا شكل ا وا وني  لشركة)

من شركة عات املسؤو ية املح ود2)

الى شركة عات املسؤو ية املح ود2)

عات ا شريك ا وحي 

بن  رقم)06:)ا ذي ونص على ماولي:)

تبذا  هذا ا تفويت اصبح ا راسمال)

 800.000,00) االجتماعي  لشركة)

االعرج) كليا  لسي   مملوك  درهم))

خا  

على) ونص  ا ذي  (:07 رقم) بن  

في) ا راسمال االجتماعي  ح د  ماولي:)

الى) موزع  درهم  (800.000,00 املبلغ)

كل) قيمة  اجتماعية  حصة  (8.000

كليا) محرر2  درهم  (100,00 واح 2)

ومخصصة  لشريك ا وحي .

على) ونص  ا ذي  (:14 رقم) بن  
االعرج) خا    ا سي   تذيين  ماولي:)
 LISSON TRAD(كمسير وحي   شركة
على) ونص  ا ذي  (:16 رقم) بن  
ا ذوود) جميع  توقيع  وخول  ماولي:)

وا وتائق املتذلق با شركة ملسيرها)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
فبراور) (04 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)132604.
90I

jilovta sarl

MH TRAV ORIENT شركة
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL
 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC
شركة MH TRAV ORIENT شركة 

عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 98 تجزئة 
 oujda 60000 - 2برحيلي طريق تاز

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
37629

 21 في) مؤرخ  حر  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2021 أبريل)
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.MH TRAV ORIENT
االعمال) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

املتنوعة).
عنوان املور االجتماعي):)98)تجزئة)
 oujda  60000 (- برحيلي طريق تاز2)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)
درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: ا سي  محسين بامل رب)
حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  محسين بامل رب عنوا ه(ا))
3)رقم) 2)شارع ا ذادل) حي ا  رافيف)

oujda 60000 28)املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  محسين بامل رب عنوا ه(ا))
3)رقم) 2)شارع ا ذادل) حي ا  رافيف)

oujda 60000 28)املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (28 بتاريخ) بوج 2  ا تجارية 

2021)تحت رقم)2349.
91I

jilovta sarl

CAFFE NORMAL
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL
 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC
CAFFE NORMAL شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي 15ز وة 

جمال ا  ون االفغاني ا شوة رقم 1 
ا ذمار2 رقم3 وج 2 - 60000 وج 2 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
39465

في) مؤرخ  حر  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (19
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 CAFFE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. NORMAL
:)أعمال أو) غرض ا شركة بإوجاز)

تشيي  متنوعة
15ز وة) (: املور االجتماعي) عنوان 
 1 جمال ا  ون االفغاني ا شوة رقم)
60000)وج 2) (- ا ذمار2 رقم3)وج 2)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)موسم كا تالي:
(: هرمات) امين  اميمة  ا سي 2 
درهم) (100 بويمة) حصة  (1.000

 لحصة).
(: هرمات) امين  اميمة  ا سي 2 

1000)بويمة)100)درهم.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
هرمات) امين  اميمة  ا سي 2 
االسماعيلية) (583 رقم) عنوا ه(ا))

ا ونيطر2)60000)وج 2 املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
هرمات) امين  اميمة  ا سي 2 
االسماعيلية) (583 رقم) عنوا ه(ا))

ا ونيطر2)60000)وج 2 املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (03 بتاريخ) بوج 2  ا تجارية 

2022)تحت رقم)785.

92I

TANGER AMANA SARL

TANGER AMANA SARL
إعالن متذ د ا ورارات

TANGER AMANA SARL
شارع حي بن كيران ا رئي�سي رقم 
 TANGER ،90000 ، 87 طنجة

MAROC
TANGER AMANA SARL «شركة 

عات املسؤو ية املح ود2»
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وعنوان مورها االجتماعي: شارع حي 
بن كيران ا رئي�سي رقم 87 طنجة - 

90000 طنجة املغرب.
«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 
.95543

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
اتخاع) تم  (2022 ماي) (26 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)
قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

هبة الحصص
قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)

استوا ة مسير ا شركة
قرار رقم)3:)ا ذي ونص على ماولي:)
االسا�سي) ا وا ون  صياغة  اعاد2 

 لشركة
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
بن  رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
ا سي  عثمان جباري وهب  لسي 2)
اومان اغشيشم)5)حصص اجتماعية)

من اصل)5)حصص
على) ونص  ا ذي  (:2 رقم) بن  
ماولي:)استوا ة ا سي  عثمان جباري)
ا سي 2) واصبحت  كمسير لشركة 
حاملة  لبطاقة) اغشيشم  اومان 
ا وطنية)LA117303)مسير2 ا وحي 2)

 لشركة)
بن  رقم)3:)ا ذي ونص على ماولي:)
االسا�سي) ا وا ون  صياغة  اعاد2 

 لشركة
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (02 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)254375.
93I

REVI-CO CONSEIL ET FORMATION

H.K BIO
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

 REVI-CO CONSEIL ET
FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY 20
 ABDELLAH 4 EME(ETAGE
 BUREAU 7V.N. MEKNES ،

50000، meknes(maroc

H.K BIO شركة عات املسؤو ية 
املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي شوة 2 
طابق 2 عمار2 11 مرجان 2 مكناس 

- 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

56287
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (08
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 H.K (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BIO
(: بإوجاز) ا شركة  غرض 

 EXPLOITANT AGRICOLE
NÉGOCE

. IMPORT ET EXPORT
 2 شوة) (: عنوان املور االجتماعي)
2)مكناس) 11)مرجان) 2)عمار2) طابق)

- 50000)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  هشام شوري):)510)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
340)حصة) (: ا سي  ادريس عزيز)

بويمة)100)درهم  لحصة).
ا سي  منير بن ربيذة):)150)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) شوري  هشام  ا سي  
ا بساتين) (8 ز وة) (1 رقم) باء) قطاع 

مكناس)50000)مكناس املغرب.
ا سي  ادريس عزيز عنوا ه(ا))262 
ا بساتين) ا ذسكري  ا حي  (20 ز وة)

مكناس)50000)مكناس املغرب.
 4 ا سي  منير بن ربيذة عنوا ه(ا))
تجزئة عب  ا ذزيز)1)ز وة)3)ا تواركة)

مكناس)50000)مكناس املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) شوري  هشام  ا سي  
ا بساتين) (8 ز وة) (1 رقم) باء) قطاع 

مكناس)50000)مكناس املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (01 بتاريخ) بمكناس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2013.
94I

REVI-CO CONSEIL ET FORMATION

TINASS AGRO
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

 REVI-CO CONSEIL ET
FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY 20
 ABDELLAH 4 EME(ETAGE
 BUREAU 7V.N. MEKNES ،

50000، meknes(maroc
TINASS AGRO شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي شوة 2 

طابق 2 عمار2 11 مرجان 2 مكناس 
- 50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 
املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
56305

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (13
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TINASS AGRO
(: بإوجاز) ا شركة  غرض 

EXPLOITANT AGRICOLE
 NÉGOCIANT

IMPORT
.EXPORT EN GÉNÉRAL

 2 شوة) (: عنوان املور االجتماعي)
2)مكناس) 11)مرجان) 2)عمار2) طابق)

- 50000)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 800 (: خ وجة  اج ) ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

 200 (: ا سي  الحسن ا بوشوافي)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) ا سي 2 خ وجة  اج  

موالي) (11 شوة) (27 فاء) عمار2 

 50000 مكناس) ج  م  اسماعيل 

مكناس املغرب.

ا بوشوافي) الحسن  ا سي  

ش) (12 عمار2) ا وئام  عنوا ه(ا))

ا  ار) (20000 ا بيضاء) اال فة  (19

ا بيضاء)املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) ا سي 2 خ وجة  اج  

موالي) (11 شوة) (27 فاء) عمار2 

 50000 مكناس) ج  م  اسماعيل 

مكناس املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (02 بتاريخ) بمكناس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2035.

95I

COMPTAFFAIRES

LINAS DEVELOPPEMENT
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تحويل املور االجتماعي  لشركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

 LINAS DEVELOPPEMENT

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
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وعنوان مورها اإلجتماعي 22 شارع 
سي ي عب  ا رحمان ا طابق االول 
بوسيجور - 10000 ا  ار ا بيضاء 

املغرب.
تحويل املور االجتماعي  لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.30691

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تم تحويل) (2022 ماي) (18 املؤرخ في)
من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 
ا رحمان) عب   سي ي  شارع  (22»
 10000 (- بوسيجور) االول  ا طابق 
تجزئة) (4» إلى) املغرب») ا  ار ا بيضاء)
 3 ا طابق ا ثاني شوة رقم) (1 الحرية)
املحم وة) (28800 (- فلسطين) شارع 

املغرب».
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية باملحم وة بتاريخ)01)وو يو)

2022)تحت رقم)1044.

96I

FIDUBAC SARL

MM BRICOLAGE SARL
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع ووسف ابن تاشفين 
 NADOR، ا شوة رقم 11 ا ناضور

62000، nador(maroc
MM BRICOLAGE SARL شركة 

عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي حي 
ا بستان الج و  شارع 45 تاويمة 
ا ناظور - 62000 ا ناظور املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
24189

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (23
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 MM (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BRICOLAGE SARL
استيراد) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

وتص ور املواد ا كهربائية وا صحية
توزيع املواد ا كهربائية وا صحية.
حي) (: االجتماعي) املور  عنوان 
تاويمة) (45 شارع) الج و   ا بستان 

ا ناظور)-)62000)ا ناظور املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: مريم  وكيلي) ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) مريم  وكيلي  ا سي 2 
حي ا بستان شارع ميرابيل تجزئة دبي)

ا ناظور)62000)ا ناظور املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) مريم  وكيلي  ا سي 2 
حي ا بستان شارع ميرابيل تجزئة دبي)

ا ناظور)62000)ا ناظور املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
01)وو يو) االبت ائية با ناضور بتاريخ)

2022)تحت رقم)923.
97I

مكتب ا  راسات املحاسباتية وا تسيير

AIMAN CHAMP
شركة عات املسؤو ية املح ود2

قفل ا تصفية

مكتب ا  راسات املحاسباتية 
وا تسيير

شارع محم  الخامس عمار2 بنطا ب 
ا طابق ا ثاني املكتب رقم 6 ، 

35100، جرسيف املغرب
AIMAN CHAMP شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي : دوار 

سي ي بن جذفر هوار2 أوالد رحو - 

35100 جرسيف املغرب.

قفل ا تصفية
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

.2107

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر) (2022 فبراور) (03 في) املؤرخ 

عات) شركة  (AIMAN CHAMP حل)

رأسما ها) مبلغ  املح ود2  املسؤو ية 

مورها) وعنوان  درهم  (100.000

جذفر) بن  سي ي  دوار  اإلجتماعي 

35100)جرسيف) (- هوار2 أوالد رحو)

املغرب  تيجة  ذ م تحويق األه اف)

ا تي تأسست من أجلها ا شركة.

و عين:

و) قميمي  جمال  ا سي (2))

هوار2) ا فطوشية  دوار  عنوا ه(ا))

كمصفي) املغرب  جرسيف  (35100

(2)) لشركة.

و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)

دوار) وفي  (2022 فبراور) (03 بتاريخ)

(- سي ي بن جذفر هوار2 أوالد رحو)

35100)جرسيف املغرب.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية بجرسيف بتاريخ)21)فبراور)

2022)تحت رقم)1259/2022.

98I

ABENN(AUDIT(&(CONSEIL

DASRIPAK
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

ABENN(AUDIT & CONSEIL

مجمع بسمة 1 ج ه1با  ور األر�سي 

شوة 3 ، 20000، ا  ار ا بيضاء 

املغرب

DASRIPAK شركة عات املسؤو ية 

املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي منطوة 

ا صناعية بشارع األدريسة - - 

26100 برشي  املغرب. 

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

16653

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 وو يو) (27

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DASRIPAK

(: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا طبية) ا نفاوات  ومذالجة  جمع 

وا صي ال ية.

منطوة) (: االجتماعي) املور  عنوان 

ا صناعية بشارع األدريسة)-)-)26100 

برشي  املغرب.).

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

مبلغ رأسمال ا شركة:)1.500.000 

درهم،)موسم كا تالي:

 5.000 (: بورويس) خا    ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

 5.000 (: ا بشاري) ه ى  ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

 5.000 (: مزيان) ءامينة  ا سي 2)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) بورويس  خا    ا سي  
 1 طابق) ا في وزي  محم   ز وة 

 20000 املستشفيات) حي  (2 شوة)

ا  ارا بيضاء)املغرب.

ا سي 2 ه ى ا بشاري عنوا ه(ا))

 05 شوة) (101 عمار2) سيتي  كو ف 

 20000 بوسكور2) الخضراء) امل ونة 

ا  ارا بيضاء)املغرب.

عنوا ه(ا)) مزيان  ءامينة  ا سي 2)

طريق مراكش حي األمل)03)ا رقم)62 

26000)سطات املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) بورويس  خا    ا سي  
 1 طابق) ا في وزي  محم   ز وة 

 20000 املستشفيات) حي  (2 شوة)

ا  ارا بيضاء)املغرب.
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ا سي 2 ه ى ا بشاري عنوا ه(ا))
 05 شوة) (101 عمار2) سيتي  كو ف 
 20000 بوسكور2) الخضراء) امل ونة 

ا  ارا بيضاء)املغرب
عنوا ه(ا)) مزيان  ءامينة  ا سي 2)
طريق مراكش حي األمل)03)ا رقم)62 

26000)سطات املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (30 بتاريخ) بسطات  االبت ائية 

2022)تحت رقم)533.
99I

KB Compta

ITAL GERMAN
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

KB Compta
38 ز وة ا تاهيتي شارع الحسن 
ا ثاني ، 10060، ا رباط املغرب
ITAL GERMAN شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي امال 4 
مكمل رقم 189 حي يذووب املنصور 

- 10000 ا رباط املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
159723

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (05
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 ITAL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GERMAN
وسيط) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا بيع بالجملة.
 4 امال) (: االجتماعي) املور  عنوان 
189)حي يذووب املنصور) مكمل رقم)

- 10000)ا رباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)
درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: عادل) ا صغيور  ا سي  
حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  ا صغيور عادل عنوا ه(ا))
حي يذووب) (189 مكمل رقم) (4 امال)

املنصور)10000)ا رباط املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  ا صغيور عادل عنوا ه(ا))
حي يذووب) (189 مكمل رقم) (4 امال)

املنصور)10000)ا رباط املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
أبريل) (25 بتاريخ) با رباط  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2951.

100I

Deloitte

 CLINIQUE
 INTERNATIONALE DE

MARRAKECH
شركة ا تضامن

تحويل ا شكل ا وا وني  لشركة

Deloitte
 Marina(Casablanca, Tour(ivoire

 III, Casablanca(La(Marina
 Casablanca, Batiment(C, Ivoire

 III - 3ème(étage، 20650،
CASABLANCA Maroc

 CLINIQUE INTERNATIONALE
DE MARRAKECH شركة ا تضامن
و عنوان مورها االجتماعي باب اغلي 

- 40160 مراكش .
تحويل ا شكل ا وا وني  لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
..104643

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
2020)تم تحويل) 15)وو يو) املؤرخ في)
ا شكل ا وا وني  لشركة من)«شركة)
ا تضامن»)إلى)«شركة عات املسؤو ية)

املح ود2».

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يوز) (06 ا تجارية بمراكش بتاريخ)

2020)تحت رقم)113913.

101I

TAAMEER PROJECT MANAGEMENT

 TAAMEER PROJECT

MANAGEMENT
إعالن متذ د ا ورارات

 TAAMEER PROJECT

MANAGEMENT

57 شارع عب  املومن اقامة 

هادي طابق 2 أ 5 - ، 20042، 

ا  ارا بيضاء املغرب

 TAAMEER PROJECT

MANAGEMENT «شركة عات 

املسؤو ية املح ود2»

وعنوان مورها االجتماعي: 57 شارع 

عب  املومن اقامة هادي طابق 2 أ 5 

- 20042 ا  ارا بيضاء املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.142651

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

تم اتخاع) (2021 وو يو) (10 املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)

قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

تذيين م ورين مشاركين  لشركة).

قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)

تذ ول سلطات ا توقيع

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

على) ونص  ا ذي  (:14 رقم) بن  

ماولي:)تم تذيين ا سي  فه  ا ذبا�سي)

م ورين) ا ذبا�سي  ب ر  وا سي  

(• سنوات.) (3 مشاركين  لشركة مل 2)

ا توقيع املنفصل  لم ورين املشاركين)

عملية) أي  أعاله  تنفيذ  املذكورين 

وصل) بمبلغ  االئتمان  مؤسسات  مع 

ا شيكات) «توقيع  درهم) (50000 إلى)

والخارج) املغرب  في  وا تحويالت 

واألحكام املوضوعية وا ضما ات وأي)

الحسابات مالي وفتح وإغالق  ا تزام 

عملية) وأي  شيكات  دفتر  وطلب  (

ا توقيع املشترك  لم ورين) (• ما ية»)

أعاله  لويام) املذكورين   املشاركين 

بما ولي:)

أي مذاملة مع مؤسسات االئتمان)

عمل) أي  درهم  (50,000 عن) تزي  

جميع) وتنفيذ  (، ملزم  لشركة) آخر 

اإلجراءات ا وا و ية واإلدارية واملا ية)

وغيرها)،) غرض تنفيذ ا واردات باسم)

ا شركة)،)وبيع اال تزامات)،)واملطا بة)

وجمع) (، ورفع ا  عاوى ا وضائية) (،
ودوون) (، وتلوي أي مبلغ من املال) (،

(، وا تفاوض) (، وا تذاق ) (، ا شركة)

سن ) أي  على  وا توقيع  (، واملوافوة)

وعو  وفوا  لووا ين املذمول بها

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 02 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826308.

102I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

 BEMO RAIL بيمو رايل ط إم

TM
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

 MOHAMED EL KARRICHE

COMPTABLE AGREE

شارع املغرب ا ذربي رقم 2 ا طابق 

األول تطوان ، 93000، تطوان 

املغرب

 BEMO RAIL TM بيمو راول ط إم

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي مكتب 
رقم 6 منصة رقم 1 جزء من تجزئة 

140 منطوة الحر2 ا لوجستية 

قصر املجاز واد ا رمال ميناء طنجة 

املتوسطي - 90053 طنجة املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

127873
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في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (19
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
بيمو) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BEMO RAIL TM(راول ط إم
في) خبير  (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
أ ظمة ا سكك الح و وة و ا رافذات)
و) توري   املتوسطي،) طنجة  بميناء)
تركيب قضبان بوابة في ميناء)طنجة)

املتوسطي)2.
مكتب) (: االجتماعي) املور  عنوان 
1)جزء)من تجزئة) 6)منصة رقم) رقم)
ا لوجستية) الحر2  منطوة  (140
طنجة) قصر املجاز واد ا رمال ميناء)

املتوسطي)-)90053)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: الحائك) اشرف  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  اشرف الحائك عنوا ه(ا))8 
شارع طهران ز وة)01)تطوان)93000 

تطوان املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  اشرف الحائك عنوا ه(ا))8 
شارع طهران ز وة)01)تطوان)93000 

تطوان املغرب
عنوا ه(ا)) ا طا ب  ا ياس  ا سي  
إقامة) بركة  محم   الحاج  شارع 
 15 شوة) (03 ا سالم جناح ج طابق)

تطوان)93000)تطوان املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (03 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)5290.

103I

FIDUCOJ

STE STARZED
إعالن متذ د ا ورارات

FIDUCOJ

 HAY(ERRAZI, N° 42, ، 64550،

JERADA MAROC

STE STARZED «شركة عات 

املسؤو ية املح ود2»
وعنوان مورها االجتماعي: حي ا رازي 

رقم 314 - 60550 جراد2 املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.25389

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

اتخاع) تم  (2022 ماي) (26 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)

قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

 30 مصطفى) كراد  ا سي   -تفويت 

حصة اجتماعية و ا سي 2 كراد زينب)

ا سي ) اجتماعية  فائ 2  حصة  (30

دغو ر�سى

قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)

شركة) من  ا وا وني  ا شكل  -تغيير 

شركة) إلى  مح ود2  مسؤو ية  عات 

عات مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك)

ا وحي 

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

بن  رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

شركة) من  ا وا وني  ا شكل  -تغيير 

شركة) إلى  مح ود2  مسؤو ية  عات 

عات مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك)

ا وحي 

بن  رقم)6:)ا ذي ونص على ماولي:)

-حمل ا شريك ا وحي  ا سي  دغو)
ر�سى)10000،00)درهم  و ا  لشركة

بن  رقم)7:)ا ذي ونص على ماولي:)

االجتماعية) الحصص  -توسيم 

كا تالي:)ا سي  دغو ر�سى)100)حصة)

اجتماعية

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (02 بتاريخ) بوج 2  ا تجارية 

2022)تحت رقم)775.

104I

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

CONCAMINE SARL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

رفع رأسمال ا شركة

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

ز وة 74 رقم 12 فلوري ا ا ذليا 

سي ي مذروف ، 20190، ا  ار 

ا بيضاء املغرب

CONCAMINE SARL شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 108 إقامة 

آوة عمار2 أ6 مكتب رقم 2 شارع 

الحسن ا ثاني - 26100 برشي  

املغرب.

رفع رأسمال ا شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.11289

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

رفع) تم  (2022 ماي) (10 في) املؤرخ 

ق ره) بمبلغ  ا شركة  رأسمال 

من) أي  درهم») (3.150.000»

«3.050.000)درهم»)إلى)«6.200.000 

درهم»)عن طريق):)إدماج احتياطي أو)

أرباح أو عالوات إص ار في رأس املال.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (01 بتاريخ) ببرشي   االبت ائية 

2022)تحت رقم)16151.

105I

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

CONCAMINE SARL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

توسيع نشاط ا شركة)

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

ز وة 74 رقم 12 فلوري ا ا ذليا 

سي ي مذروف ، 20190، ا  ار 

ا بيضاء املغرب

CONCAMINE SARL شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها االجتماعي 108 إقامة 

آوة عمار2 أ6 مكتب رقم 2 شارع 

الحسن ا ثاني - 26100 برشي  

املغرب.

توسيع نشاط ا شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.11289

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

املؤرخ في)10)ماي)2022)تمت إضافة)

إلى نشاط ا شركة) ا تا ية  األنشطة 

الحالي):

) ول جميع أ واع ا بضائع  لغير.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (

وو يو) (01 بتاريخ) ببرشي   االبت ائية 

2022)تحت رقم)16151.

106I

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

CONCAMINE SARL

شركة عات املسؤو ية املح ود2

تذيين مسير ج و   لشركة

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

ز وة 74 رقم 12 فلوري ا ا ذليا 

سي ي مذروف ، 20190، ا  ار 

ا بيضاء املغرب

CONCAMINE SARL شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 108 إقامة 

آوة عمار2 أ6 مكتب رقم 2 شارع 

الحسن ا ثاني - 26100 برشي  

املغرب .

تذيين مسير ج و   لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.11289

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تذيين) تم  (2022 ماي) (10 في) املؤرخ 

و) ا سي (2)) ج و   لشركة  مسير 

ا شاجيري) حسن  و  هشام  خا ص 

كمسير آخر

تبذا إلقا ة مسير.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (01 بتاريخ) ببرشي   االبت ائية 

2022)تحت رقم)16151.

107I
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Global Sharp Consulting

UNIXOM INTERNATIONAL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

Global Sharp Consulting
مركز األعمال أ محم  الخامس، 

زاوية شارع محم  الخامس وز وة 
أ برت األول، ا طابق ا تاسع، مكتب 
رقم 903 ا  ار ا بيضاء ، 20300، 

ا  ار ا بيضاء املغرب
 UNIXOM INTERNATIONAL
شركة عات املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي مركز 
األعمال أ محم  الخامس، زاوية 

شارع محم  الخامس وز وة أ برت 
األول، ا طابق ا تاسع، مكتب رقم 
903 - 20300 ا  ار ا بيضاء املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 
املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
544111

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (21
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.UNIXOM INTERNATIONAL
أداء) (- (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
والخ مات) االستشارات  جميع 

وخ مات تذريف األعمال؛)
-)املشاركة املباشر2 أو غير املباشر2)
في أي نشاط أو عمليات صناعية أو)

تجارية أو ما ية أو عوارية؛
املهرجا ات) وتنشيط  تنظيم  (-
وحفالت) ا تجارية  واملذارض 

االستوبال األخرى بشكل عام
ا صناعية) املساحات  صيا ة  (-
واملهنية وكذ ك املساحات الخضراء.

مركز) (: االجتماعي) املور  عنوان 
زاوية) الخامس،) محم   أ  األعمال 
أ برت) وز وة  الخامس  محم   شارع 
رقم) مكتب  ا تاسع،) ا طابق  األول،)
903 - 20300)ا  ار ا بيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 
ا شركة):)99)سنة).

 50.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)موسم كا تالي:

 INGRID(BETTY(LAKE(:(2 ا سي
250)حصة بويمة)100)درهم  لحصة)
 THIERRY SOLANGE ا سي )
)RAYEMAMBY)حصة بويمة) :( 250

100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
 INGRID BETTY LAKE ا سي 2)
 26BOULEVARD DE عنوا ه(ا))
 L’EVASION 95800 CERGY

. FRANCE
 THIERRY SOLANGE ا سي )
عنوا ه(ا)) (RAYEMAMBY
 26BOULEVARD DE L’EVASION

.95800 CERGY FRANCE
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
 THIERRY SOLANGE ا سي )
عنوا ه(ا)) (RAYEMAMBY
 26BOULEVARD DE L’EVASION

 95800 CERGY FRANCE
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 24 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)-.

108I

FIDUCIAIRE AL QODS

 LEADERS ATLAS
DISTRIBUTION

شركة عات املسؤو ية املح ود2
تذيين مسير ج و   لشركة

FIDUCIAIRE AL QODS
 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN(II 3° ETAGE، 23000،
BENI MELLAL MAROC

 LEADERS ATLAS
DISTRIBUTION شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 05 حي 

إوخامن - 54000 خنيفر2 املغرب.
تذيين مسير ج و   لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.3891

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تذيين) تم  (2022 ماي) (19 في) املؤرخ 

مسير ج و   لشركة ا سي (2)) اروز)

مراد كمسير وحي 

تبذا  وبول استوا ة املسير.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) بخنيفر2  االبت ائية 

2022)تحت رقم)220.

109I

GESTION ALJANOUB

DOUEFFECT
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
ز وة تطوان حي ا سذاد2 عمار2 رقم 

2 ا طابق ا ثا ث ا ذيون ، 70000، 

ا ذيون املغرب

DOUEFFECT شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي حي الخير 3 

بوج ور. - 71000 ا ذيون املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

41879

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (25

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DOUEFFECT

ا تجار2) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

اال كبرو ية)-)تجار2 عامة..

عنوان املور االجتماعي):)حي الخير)

3)بوج ور.)-)71000)ا ذيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)
درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: ا  كي اسماعيل) ا سي  
حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  ا ذكي اسماعيل عنوا ه(ا))
حي الخير)3)بوج ور)71000)بوج ور)

املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  ا ذكي اسماعيل عنوا ه(ا))
حي الخير)3)بوج ور)71000)بوج ور)

املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (01 بتاريخ) با ذيون  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1566/2022.
110I

FIDUCIAIRE RICH

 ECOLE CNENTRALE DE
RICH

شركة عات املسؤو ية املح ود2
حل شركة

FIDUCIAIRE RICH
 N°4 IMM 19 2EME(ETAGE

 PLACE MOHAMED V,
 RICH,MIDELT ، 52400، RICH

MAROC
 ECOLE CNENTRALE DE RICH
شركة عات املسؤو ية املح ود2(في 

طور ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 76 
ا طابق االول ز وة ا ف اء ا ريش - 

52400 ا ريش املغرب.
حل شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.1063

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
2022)تورر حل) 05)فبراور) املؤرخ في)
املح ود2) املسؤو ية  عات  شركة 
 ECOLE CNENTRALE DE RICH
مبلغ رأسما ها)20.000)درهم وعنوان)
ا طابق) (76 رقم) اإلجتماعي  مورها 
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 52400 (- ا ريش) االول ز وة ا ف اء)
-صذوبات) (: ا ريش املغرب  تيجة ل)

ما ية.
 76 و ح د مور ا تصفية ب رقم)
(- ا ريش) ا ف اء) ز وة  االول  ا طابق 

52400)ا ريش املغرب.)
و عين:

و) مصطفى  محني  ا سي (2))
عنوا ه(ا))11)ز وة جابر بن حيان حي)
ا ريش) (52400 ا ريش) تاحمي ا ت 

املغرب كمصفي)(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (17 بتاريخ) بمي  ت  االبت ائية 

2022)تحت رقم)121.
111I

2BL CONSULTING

بلوموتراف
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
رفع رأسمال ا شركة

2BL CONSULTING
 N° 107 SECTEUR 1 OULED
 MTAA(TEMARA ، 12000،

TEMARA MAROC
بلوموتراف شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي إقامة 

الخيزوران 4 املجموعة 1 عمار2 ب 
مكاز2 رقم 6 تمار2 - 12000 تمار2 

املغرب.
رفع رأسمال ا شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.73133

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
رفع) تم  (2022 ماي) (09 في) املؤرخ 
ق ره) بمبلغ  ا شركة  رأسمال 
من) أي  درهم») (1.250.000»
«1.250.000)درهم»)إلى)«2.500.000 
مواصة) إجراء) (: طريق) عن  درهم»)
مع دوون ا شركة املح د2 املو ار و)

املستحوة.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (02 بتاريخ) با رباط  ا تجارية 

2022)تحت رقم)4037.
112I

EURODEFI MANAGEWELL

DIGICODING
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تحويل املور االجتماعي  لشركة

EURODEFI MANAGEWELL
 BD(EL(QODS 77, BD(EL ,77

 QODS، 20000، CASABLANCA
MAROC

DIGICODING شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
 BD ,119 وعنوان مورها اإلجتماعي
 ABDELMOUMEN(N20 3EME
ETAGE - 20360 ا  ار ا بيضاء 

املغرب.
تحويل املور االجتماعي  لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.449713

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
املؤرخ في)23)مارس)2022)تم تحويل)
من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 
 BD ABDELMOUMEN  ,119»
N20 3EME ETAGE - 20360)ا  ار)
محم ) «شارع  إلى) املغرب») ا بيضاء)
زفزاف ا وئام ا سكني ا طابق ا رابع)
 20000 (- ا  ار ا بيضاء) مبنى رقم8)

ا  ار ا بيضاء)املغرب».
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 19 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)824674.
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FIDUCIAIRE CENTRALE DU SUD

 HOTEL BEAUPORT SARL
AU

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CENTRALE DU
SUD

 AV(EL(WAHDA(N°39 ,1 ER

 ETAGE ,ES(SEMARA ، 72000، ES

SEMARA MAROC

 HOTEL BEAUPORT SARL AU

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع ولي 

ا ذه  رقم 145 املر�سى ا ذيون - 

72000 ا ذيون املغرب 

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

18405

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2016 وناور) (26

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 HOTEL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. BEAUPORT SARL AU

إنشاء) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا فنادق.إنشاء) وإدار2  وتشغيل 

وإدار2 وتشغيل أي  وع من ا وح ات)

تو وم) أو  اإلقامة  أو  ا فن قية 

املتذلوة) الخ مات  ا طذام.تو وم 

وجه) وعلى  ا سياحي  باالستوبال 

اإلجازات. تنظيم رحالت  الخصوص 

تو ومها) ومكن  ا تي  الخ مات  توفير 

اإلقامات.ا تجار2) أو  ا رحالت  أثناء)

.كراء) .ا نول) ا بناء) ا ذامة.اعمال 

ا سيارات)..

شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 

(- 145)املر�سى ا ذيون) ولي ا ذه  رقم)

72000)ا ذيون املغرب).

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: ا سي  موالي املوساوي)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  موالي املوساوي عنوا ه(ا))
ا تاني) الحسن  شارع  ا نهضة  حي 
ا ذيون) (72000 املر�سى) رقم01)

املغرب).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  موالي املوساوي عنوا ه(ا))
ا تاني) الحسن  شارع  ا نهضة  حي 
رقم01)املر�سى)72000)ا ذيون املغرب)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
فبراور) (09 االبت ائية با ذيون بتاريخ)

2016)تحت رقم)212/16.
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N2M CONSEIL-SARL

STE NOVASONAD NEGOCE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تغيير نشاط ا شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
 STE NOVASONAD NEGOCE

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها االجتماعي شارع 
اوالد بوطيب براقة رقم 147 طريق 
ازغنغان - 62000 ا ناضور املغرب.

تغيير نشاط ا شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.23745
ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تغيير) تم  (2022 ماي) (20 في) املؤرخ 
اجزاء) «بيع  من) ا شركة  نشاط 

ا سيارات)
االستيراد وا تص ور)«)إلى)«ا تجار2)

اعمال ا بناء)و اعمال مختلفة)
االستيراد و ا تص ور)«.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (27 بتاريخ) با ناضور  االبت ائية 

2022)تحت رقم)838.
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N2M CONSEIL-SARL

DRINAD IMPORT - EXPORT
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

 DRINAD(IMPORT - EXPORT

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 8 

رقم 54 ا كن ي ل252 - 62000 

ا ناضور املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

24161

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (19

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DRINAD IMPORT - EXPORT

االستيراد) (: غرض ا شركة بإوجاز)

و ا تص ور).

شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 

 62000  - ا كن ي ل252  (54 رقم) (8

ا ناضور املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: ا سي 2 بوعمرو خ وجة)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

خ وجة) بوعمرو  ا سي 2 

امللكي) الجيش  شارع  عنوا ه(ا))
 62000  54 ز وة عالل ا فا�سي رقم)

ا ناضور املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

خ وجة) بوعمرو  ا سي 2 

امللكي) الجيش  شارع  عنوا ه(ا))
 62000  54 ز وة عالل ا فا�سي رقم)

ا ناضور املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (23 بتاريخ) با ناضور  االبت ائية 

2022)تحت رقم)793.
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N2M CONSEIL-SARL

ASSURANCES CHAHBOUN
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
رفع رأسمال ا شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

 ASSURANCES CHAHBOUN

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

الحسن ا ثاني رقم 123 ميضار - 

62102 ا  ريوش املغرب.
رفع رأسمال ا شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.17283

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

رفع) تم  (2022 ماي) (09 في) املؤرخ 
ق ره) بمبلغ  ا شركة  رأسمال 

«150.000)درهم»)أي من)«100.000 

عن) درهم») (250.000» إلى) درهم»)
دوون) مع  مواصة  إجراء) (: طريق)

ا شركة املح د2 املو ار و املستحوة.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (27 بتاريخ) با ناضور  االبت ائية 

2022)تحت رقم)839.
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COMPTAFFAIRES

HGM FOOD
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

HGM FOOD شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 4 تجزئة 
الحرية 1 ا طابق ا ثاني شوة رقم 3 
شارع فلسطين - 28800 املحم وة 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
30715

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (25
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 HGM (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.FOOD
غرض ا شركة بإوجاز):)*)مخبز2

*)صانع حلويات.
تجزئة) (4 (: عنوان املور االجتماعي)
 3 ا طابق ا ثاني شوة رقم) (1 الحرية)
املحم وة) (28800 (- فلسطين) شارع 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: ه ى) ص قي  ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) ه ى  ص قي  ا سي 2 
15)ز وة اوفني درج ب ا طابق)6)شوة)
17)زاوية اوالد زيان بيلفي ور)10000 

ا  ار ا بيضاء)املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) ه ى  ص قي  ا سي 2 
15)ز وة اوفني درج ب ا طابق)6)شوة)
17)زاوية اوالد زيان بيلفي ور)10000 

ا  ار ا بيضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية باملحم وة بتاريخ)02)وو يو)

2022)تحت رقم)1065.
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زوبير بوتغماس

STE GUALDAMANE
شركة عات املسؤو ية املح ود2

حل شركة

زوبير بوتغماس
اكنول املركز تاز2 ، 35050، تاز2 

املغرب
STE GUALDAMANE شركة 

عات املسؤو ية املح ود2(في طور 
ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي 96 حي 
ا سذاد2 تاز2 - 35000 تاز2 املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.2289
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر حل) (2022 أبريل) (12 املؤرخ في)
 STE(2شركة عات املسؤو ية املح ود
رأسما ها) مبلغ  (GUALDAMANE
مورها) وعنوان  درهم  (10.000
(- تاز2) ا سذاد2  حي  (96 اإلجتماعي)
35000)تاز2 املغرب  تيجة ل):)انذ ام)

املردودوة).
حي) (96 و ح د مور ا تصفية ب)

ا سذاد2 تاز2)-)35000)تاز2 املغرب.)
و عين:

ا ذربي  شهب  ا سي (2))
)و عنوا ه(ا))تجزئة ا رحمة رقم)404 
املغرب) ا ذرائش  (35000 ا ذرائش)

كمصفي)(2)) لشركة.



10985 الجريدة الرسميةع د)5721 - 22)عو ا وذ 2)1443 )22)وو يو)2022) 

و) هربيل  حمي   ا سي (2))
حي) س  مموعة  (41 رقم) عنوا ه(ا))
املغرب) تاز2  (35000 تاز2) الحسني 

كمصفي)(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (06 بتاريخ) بتاز2  االبت ائية 

2022)تحت رقم)250.
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ار ك

OTMARI TRANS SARL-AU
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

ار ك
شارع ووسف ابن تاشفين رقم 14 
 LARACHE ،92000 ،ا ذرائش

املغرب
 OTMARI TRANS SARL-AU

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 
شذبان 1 رقم 1088, ا طابق 

ا سفلي - 92000 ا ذرائش املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
6883

في) مؤرخ  موثق  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 وو يو) (06
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OTMARI TRANS SARL-AU
:) ول) بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا بضائع لحساب ا غير.
تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 

شذبان)1)رقم)1088,)ا طابق ا سفلي)
- 92000)ا ذرائش املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 
ا شركة):)99)سنة).

ا شركة:) رأسمال  مبلغ 
100.000,00)درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: بغ اد) عثمان  ا سي  
حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) بغ اد  عثمان  ا سي  
 92000  40 رقم) زي ون  ابن  شارع 

ا ذرائش املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) بغ اد  عثمان  ا سي  
 92000  40 رقم) زي ون  ابن  شارع 

ا ذرائش املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
بتاريخ) با ذرائش  االبت ائية 
رقم) تحت  (2022 وو يو) (06

.26011122008757
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FIDUBAC SARL

 CONSTRUCTION NADOR
ARUIT

شركة عات املسؤو ية املح ود2
تفويت حصص

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع ووسف ابن تاشفين 
 NADOR، ا شوة رقم 11 ا ناضور

62000، nador(maroc
 CONSTRUCTION NADOR
ARUIT شركة عات املسؤو ية 

املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي حي ا فتح 
ا ذروي ا ناظور - 62000 ا ناظور 

املغرب.
تفويت حصص

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.10853

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تمت) (2022 ماي) (31 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت ا سي )(2))محم  ح و�سي)
 200 حصة اجتماعية من أصل) (20
محن ) ((2) ا سي ) حصة  فائ 2 

ح و�سي بتاريخ)31)ماي)2022.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
03)وو يو) االبت ائية با ناضور بتاريخ)

2022)تحت رقم)989.
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EURODEFI MANAGEWELL

CLUB FK كلب ف ك
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

EURODEFI MANAGEWELL
 BD(EL(QODS 77, BD(EL ,77

 QODS، 20000، CASABLANCA
MAROC

كلب ف ك CLUB FK شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي (في طور ا تصفية)
 AV وعنوان مورها اإلجتماعي

 HASSAN(II(MAGASIN(N°2 RDC
40000 - مراكش املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.111163
ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تورر حل) (2022 ماي) (09 في) املؤرخ 
مح ود2) مسؤو ية  عات  شركة 
ك) ف  كلب  ا وحي   ا شريك  عات 
 100.000 مبلغ رأسما ها) (CLUB FK
 AV درهم وعنوان مورها اإلجتماعي)
 HASSAN II MAGASIN N°2 RDC
(: مراكش املغرب  تيجة ل) (- 40000

خسار2 عميل مهم.
 AV ب) ا تصفية  مور  ح د  و 
 HASSAN II MAGASIN N°2 RDC

40000 -)مراكش املغرب.)
و عين:

 FAEEM اقبال) فهيم  ا سي (2))
IQBAL)جحتJETHA)و عنوا ه(ا))دار)
Dar Es salaam 20000)دار) ا سالم)
كمصفي) (TANSANIEتنزميا ا سالم 

(2)) لشركة.

وعن  اإلقتضاء)الح ود املفروضة)

محل) املخو ة  هم  ا صالحيات  على 

و) ا ذوود  تبليغ  محل  و  املخابر2 

ا وثائق املتذلوة با تصفية):)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (02 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136404.

122I

تفرا ت كونساي ش.م.م

BEAUTYDO SARL AU
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
قفل ا تصفية

تفرا ت كونساي ش.م.م

تجزئة املغرب الج و  رقم 1063 

ا ذرائش ، 92000، ا ذرائش املغرب

BEAUTYDO SARL AU شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي : تجزئة 

املغرب الج و  رقم 942 - 90000 

ا ذرائش املغرب.

قفل ا تصفية
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

.3705

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

تورر حل) (2022 31)مارس) املؤرخ في)

BEAUTYDO SARL AU)شركة عات)

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي  مبلغ رأسما ها)10.000)درهم)

تجزئة) اإلجتماعي  مورها  وعنوان 

 90000  -  942 الج و  رقم) املغرب 

ا ذرائش املغرب  تيجة ألزمة ا وطاع)

اإلقتصادي).

و عين:

و) الح اد  ف وى  ا سي (2))

الج و ) املغرب  تجزئة  عنوا ه(ا))
املغرب) ا ذرائش  (90000  186 رقم)

كمصفي)(2)) لشركة.

و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)

تجزئة) وفي  (2022 مارس) (31 بتاريخ)

 90000  -  942 الج و  رقم) املغرب 

ا ذرائش املغرب.
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باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
12)أبريل) االبت ائية با ذرائش بتاريخ)

2022)تحت رقم)395.

123I

cabinet(comptable(aziz

DIYAR MBROUK
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

cabinet(comptable(aziz
2 ز وة 4 ا ذه  الج و  ابن امسيك 

، 20450، ا  ارا بيضاء املغرب
DIYAR MBROUK شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي 41 شارع 
ا زرقطوني - 20000 ا  ارا بيضاء 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
545421

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (27
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 DIYAR(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MBROUK
منذش) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

عواري.
41)شارع) عنوان املور االجتماعي):)
ا  ارا بيضاء) (20000 (- ا زرقطوني)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: سذي ) عشاب  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) سذي   عشاب  ا سي  
سي ي عثمان حي ا نور رقم)52)ز وة)

12 20705)ا  ارا بيضاء)املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) سذي   عشاب  ا سي  
سي ي عثمان حي ا نور رقم)52)ز وة)

12 20705)ا  ارا بيضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 02 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)19216.

124I

cabinet(comptable(aziz

MAALIMMO
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تفويت حصص

cabinet(comptable(aziz
2 ز وة 4 ا ذه  الج و  ابن امسيك 

، 20450، ا  ارا بيضاء املغرب
MAALIMMO شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي 3 

ز وة شرارد2 بوركون - 20040 
ا  ارا بيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.414947
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تمت) (2021 08) و بر) في) املؤرخ 

املصادقة على):
ا ناجي) محم   ((2) ا سي ) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (400
((2) ا سي ) حصة  فائ 2  (1.000
سذي   ونيتي بتاريخ)08) و بر)2021.

ا ناجي) حسن  ((2) ا سي ) تفويت 
50)حصة اجتماعية من أصل)1.000 
سذي ) ((2) ا سي ) حصة  فائ 2 

 ونيتي بتاريخ)08) و بر)2021.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
 03 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)18941.

125I

»N.(AMAR(AUDIT(&(CONSULTING(«N2AC

 AL HAMBRA GOLF

INVESTMENT

إعالن متذ د ا ورارات

 N. AMAR(AUDIT &

»CONSULTING «N2AC

 GHANDI(MALL, BD(GHANDI,

 IMM 7, APPRT 5 MAARIF

 EXTENSION ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 AL HAMBRA GOLF

INVESTMENT «شركة عات 

املسؤو ية املح ود2»

وعنوان مورها االجتماعي: 35 ، 

شارع سي ي عب  ا رحمان، حي 

سيل CIL - - ا  ار ا بيضاء املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.145841

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

تم اتخاع) (2022 أبريل) (21 املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)

قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

اخ  ا شركاء)علما با هبة ا تى قام بها)

ا سي  الحبيب ا غراري املتمثلة في)1 

ا شركة) في  وملكها  حصة اجتماعية 

ا غراري) حمز2  ا سي   ابنه   فائ 2 

بتواريخ)14)و)24)وناور)2022.

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

بن  رقم)6:)ا ذي ونص على ماولي:)

من) (6 ا بن ) تذ ول  على  املوافوة 

ا نظام األسا�سي)«مساهمات»

بن  رقم)7:)ا ذي ونص على ماولي:)

من) (7 ا بن ) تذ ول  على  املوافوة 

ا نظام األسا�سي)«رأسمال»

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 30 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)825735.

126I

SOFICOF

 OULED ROUGANI
 MATERIAUX DE

 CONSTRUCTION »
ORMATEC » SARL

شركة عات املسؤو ية املح ود2
رفع رأسمال ا شركة

SOFICOF
 rue(ghazali(apt 2 les(orangers 1
 1 rue(ghazali(apt 2 les(orangers،

rabat ،10000 املغرب
 OULED ROUGANI MATERIAUX

 DE(CONSTRUCTION «
ORMATEC » SARL شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي فيال 141 

تجزئة ا برو  حي ا نهظة ا رباط 
.RABAT 10000 RABAT(MAROC

رفع رأسمال ا شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.140039
ا ذام) الجمع  بموت�سى 
أبريل) (11 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»
أرباح أو عالوات) أو  إدماج احتياطي 

إص ار في رأس املال.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (03 بتاريخ) با رباط  ا تجارية 

2022)تحت رقم)125222.

127I

PRESCOF

B O K BUILDING
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

PRESCOF
 Rue(El(Yarmouk(Bureau 1 N°6 ،

14000، Kénitra(Maroc
B O K BUILDING شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
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وعنوان مورها اإلجتماعي 31 زاوية 
ز وة محم  ا وري و أ وال اقامة 

املنار أ مكتب 5 - 14000 ا ونيطر2 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

65565

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (31

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 B O K(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.BUILDING

منذش) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

عواري.
31)زاوية) (: عنوان املور االجتماعي)
ز وة محم  ا وري و أ وال اقامة املنار)

أ مكتب)5 - 14000)ا ونيطر2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: ا سي  بن حمان عثمان)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  بن حمان عثمان عنوا ه(ا))
شارع بيرا  ولو رقم)36)مو تي شياري)

12000)بريشيا اوطا يا.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  بن حمان عثمان عنوا ه(ا))
شارع بيرا  ولو رقم)36)مو تي شياري)

12000)بريشيا اوطا يا

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية با ونيطر2 بتاريخ)06)وو يو)

2022)تحت رقم)91596.

128I

Maitre Idriss el khatib

GOLDEN HILLS
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

Maitre Idriss el khatib
 Tetouan(Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc
GOLDEN HILLS شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 
الجيش امللكي اقامة دار ا سالم ما 
بين ا طابوين مكتب دار تاسالم 

E-3 ا رسم ا ذواري 19/113083 - 
93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
31687

في) مؤرخ  موثق  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (30
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GOLDEN HILLS
االنذاش) (: غرض ا شركة بإوجاز)

ا ذواري.
شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 
ما) ا سالم  دار  اقامة  امللكي  الجيش 
تاسالم) دار  مكتب  ا طابوين  بين 
 -  113083/19 ا رسم ا ذواري) (E-3

93000)تطوان املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي   ور ا  ون أشراط):)1.000 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

اشراط) ا  ون  ا سي   ور 
2)رقم) عنوا ه(ا))شارع الجوالن ز وة)

10 93000)تطوان املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
أشراط) ا  ون  ا سي   ور 
2)رقم) عنوا ه(ا))شارع الجوالن ز وة)

10 93000)تطوان املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (06 بتاريخ) بتطوان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1662.
129I

Maitre Idriss el khatib

GOLDEN HILLS INVEST
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

Maitre Idriss el khatib
 Tetouan(Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc
GOLDEN HILLS INVEST شركة 

عات املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

الجيش امللكي اقامة دار ا سالم ما 
بين ا طابوين مكتب دار ا سالم 

E-3 ا رسم ا ذواري 19/113083 - 
93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 
املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
31685

في) مؤرخ  موثق  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (30
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GOLDEN HILLS INVEST
االنذاش) (: غرض ا شركة بإوجاز)

ا ذواري.
شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 
ما) ا سالم  دار  اقامة  امللكي  الجيش 
ا سالم) دار  مكتب  ا طابوين  بين 
 -  113083/19 ا رسم ا ذواري) (E-3

93000)تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 500 (: ا سي   ور ا  ون اشراط)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

ا سي   صير ا صلعي):)500)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

اشراط) ا  ون  ا سي   ور 
2)رقم) عنوا ه(ا))شارع الجوالن ز وة)

10 93000)تطوان املغرب.

عنوا ه(ا)) ا صلعي  ا سي   صير 

تطوان) (93000  168 ا رياض) شارع 

املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

أشراط) ا  ون  ا سي   ور 
2)رقم) عنوا ه(ا))شارع الجوالن ز وة)

10 93000)تطوان املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (06 بتاريخ) بتطوان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1661.

130I

املركز الجهوي  الستثمار لجهة ا ذيون ا ساقية)

الحمراء

 LABORATOIRE PASTEUR

 SAKIA ALHAMRA

D›ANALYSES MEDICALES
شركة عات املسؤو ية املح ود2

حل شركة

املركز الجهوي  الستثمار لجهة 

ا ذيون ا ساقية الحمراء

صن وق ا برو  2266 ، 70000، 

ا ذيون املغرب

 LABORATOIRE PASTEUR

 SAKIA ALHAMRA D›ANALYSES

MEDICALES شركة عات املسؤو ية 

املح ود2(في طور ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي 38265 - 

70000 ا ذيون املغرب.
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حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.38265
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر حل) (2022 ماي) (31 في) املؤرخ 
املح ود2) املسؤو ية  عات  شركة 
 LABORATOIRE PASTEUR
 SAKIA ALHAMRA D’ANALYSES
رأسما ها) مبلغ  (MEDICALES
مورها) وعنوان  درهم  (100.000
ا ذيون) (70000  -  38265 اإلجتماعي)
ا وا وني) ا شكل  (: ل) املغرب  تيجة 
 لشركة ال وتوافق مع ا نشاط و ا ذي)
هو مختبر  لتحا يل ا طبية.)مختبرات)
ا تحا يل ا طبية وجب أن تأخ  شكل)

ا شخص ا ذاتي.
و ح د مور ا تصفية ب)25)بلوك)
رشي ) موالي  حي  ا و س  شارع  ف 

ا ذيون)-)70000)ا ذيون املغرب.)
و عين:

و) سكينة  بومسمار  ا سي (2))
ابوبكر) شارع  املسير2  حي  عنوا ه(ا))
ا ذيون) (70000  05 رقم) ا ص وق 

املغرب كمصفي)(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (02 بتاريخ) با ذيون  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1581/2021.
131I

STE ANGLE DE GESTION SARL

 COSMOPOLITAN
IMMOBILLIER

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

حل شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحم  الحريزي تجزئة 

ا تمسماني رقم 6 اقامة باريس- أ 
تطوان ، 93000، تطوان املغرب

 COSMOPOLITAN
IMMOBILLIER شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي (في طور ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

أحم  الحريزي تجزئة ا تمسماني 
رقم -6ا - 93000 تطوان مغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.27671
ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تورر حل) (2022 ماي) (25 في) املؤرخ 
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)
 COSMOPOLITAN( ا شريك ا وحي
رأسما ها) مبلغ  (IMMOBILLIER
مورها) وعنوان  درهم  (100.000
الحريزي) أحم   شارع  اإلجتماعي 
 93000 (- -6ا) تجزئة ا تمسماني رقم)
تطوان مغرب  تيجة ل):)ع م تحويق)

ا ه ف املطلوب من ا شركة).
شارع) ب  ا تصفية  مور  ح د  و 
ا تمسماني) تجزئة  الحريزي  أحم  

رقم)-6ا)-)93000)تطوان مغرب.)
و عين:

و) ا شاعر  الحسن  ا سي (2))
عنوا ه(ا))شارع عب  ا رحيم بوعبي )
شوة) (4 ز وة فرح اقامة منار2 طابق)
كمصفي) مغرب  تطوان  (93000  15

(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (31 بتاريخ) بتطوان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1301.
132I

XSMI

NSTS
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

XSMI
حي ا و س تجزئة ا وفاق رقم 33 
ا ذيون ، 70000، ا ذيون املغرب

NSTS شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي حي 

الحجري ز وة ا برو  ة ا ذيون - 

70000 ا ذيون املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

41741

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (10

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

.NSTS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

تجار2) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
األخرى) املتخصصة  الجملة 

وا تجار2 ا ذامة  الستيراد وا تص ور)

والخ مات واألعمال املتنوعة.

حي) (: االجتماعي) املور  عنوان 

(- ا ذيون) ا برو  ة  ز وة  الحجري 

70000)ا ذيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: بوصو ة) ا نذمة  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  ا نذمة بوصو ة عنوا ه(ا))

حي ا فرح) (04 شارع سي ي بويا رقم)

ا ذيون)70000)ا ذيون املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  ا نذمة بوصو ة عنوا ه(ا))

حي ا فرح) (04 شارع سي ي بويا رقم)

ا ذيون)70000)ا ذيون املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) با ذيون  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1455.

133I

AJBAR CONSULTING

STE MEDSON IMMO
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

AJBAR CONSULTING

 Bureaux Nour Rue EL Houssine

 AL(Khadar(N°2 ، 30050، FES

املغرب

STE MEDSON IMMO شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 8 ز وة 

سلمان ا فار�سي طابق 1 بورما ة - 

30060 فاس املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

72791

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (13

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEDSON IMMO

غرض ا شركة بإوجاز):)-)اإلنذاش)
ا ذواري

-ا جاز األشغال املختلفة.
ز وة) (8 (: االجتماعي) املور  عنوان 

(- بورما ة) (1 طابق) ا فار�سي  سلمان 

30060)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: ا سي  شكيب ا  سولي)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
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ا سي  شكيب ا  سولي عنوا ه(ا))
8)بورما ة) ز وة سلمان ا فار�سي رقم)

30060)فاس املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  شكيب ا  سولي عنوا ه(ا))
8)بورما ة) ز وة سلمان ا فار�سي رقم)

30060)فاس املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (03 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2427.
134I

AJBAR CONSULTING

 STE LE MAITRE PRO
AMENAGEMENT

شركة عات املسؤو ية املح ود2
تأسيس شركة

AJBAR CONSULTING
 Bureaux Nour Rue EL Houssine

 AL(Khadar(N°2 ، 30050، FES
املغرب

 STE LE MAITRE PRO
AMENAGEMENT شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي دوار اوالد 
مذال عين ا شوف - 36122 فاس 

املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

72775
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (25
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 STE LE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
.MAITRE PRO AMENAGEMENT

مواول) (- (: غرض ا شركة بإوجاز)
أعمال مختلفة.

-)تصنيع وتسويق املطابخ واألرفف)
واألثاث) وا ذ ادات  واألرضيات 
املكتبي وا الفتات املضيئة وا ستائر)

واألثاث) املكتبية  واملذ ات  وا ستائر 
وطاوالت االجتماعات.

الخشب) من  ا نجار2  أعمال  (-
واألملنيوم واملذ ن والجص وا  هان)
وجميع) وا بناء) وا سباكة  وا كهرباء)
األرضيات) وتغطية  ا  وكور  أعمال 

والج ران وا ذزل.
-)ا تجار2 في جميع املواد واملنتجات)
(، (خشب) أ واعها) بكافة  والخامات 
(، ،)كهرباء) ،)زجاج) أملنيوم) (، خرسا ة)

إلخ).
غير) أو  املباشرون  املوردون  (-
املباشرون وا وسيطون لجميع املواد)
والحجر) ا بالستيكية  االستهالكية 

وا رخام ومواد ا طالء)وا ذزل..
عنوان املور االجتماعي):)دوار اوالد)
فاس) (36122 (- ا شوف) عين  مذال 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  هشام مفتاح):)500)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
ا سي  عادل املزدغي):)500)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) مفتاح  هشام  ا سي  
ب) ا  ا ية  اقامة  الخنساء) ز وة  (7

ا شوة)9 30000)فاس املغرب.
عنوا ه(ا)) املزدغي  عادل  ا سي  
ح ائق ا ب يع فيال)17)األ   س عين)

ا شوف)30000)فاس املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) مفتاح  هشام  ا سي  
ب) ا  ا ية  اقامة  الخنساء) ز وة  (7

ا شوة)9 30000)فاس املغرب
عنوا ه(ا)) املزدغي  عادل  ا سي  
ح ائق ا ب يع فيال)17)األ   س عين)

ا شوف)30000)فاس املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (02 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2411/2022.
135I

S.H EXPERTISE

TEX TEX YASSIR
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
قفل ا تصفية

S.H EXPERTISE

 Rue Chrarda RDC ,10

 Derb Loubila Bourgogne

 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC

TEX TEX YASSIR شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي : منطوة 

بوركون شارع رجراجا إقامة 

الكور يش ا شوة رقم 1 املبنى 2 - 

20040 ا  ارا بيضاء املغرب.

قفل ا تصفية
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

.471289

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تورر) (2021 وو يوز) (14 في) املؤرخ 

شركة عات) (TEX TEX YASSIR حل)

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

 100.000 رأسما ها) مبلغ  ا وحي  

اإلجتماعي) مورها  وعنوان  درهم 

منطوة بوركون شارع رجراجا إقامة)

 -  2 املبنى) (1 ا شوة رقم) الكور يش 

املغرب  تيجة) ا  ارا بيضاء) (20040

 صذوبة اإلستثمار

و عين:

ا سي (2))عادل شهبا و عنوا ه(ا))
رقم) (263 ز وة) هلل  عب   موالي  حي 

املغرب) ا  ارا بيضاء) (20480  65

كمصفي)(2)) لشركة.

الجمذية) انذواد  تم  ق   و 

وفي) (2022 ماي) (24 الختامية بتاريخ)

منطوة بوركون شارع رجراجا إقامة)

 -  2 املبنى) (1 ا شوة رقم) الكور يش 

20040)ا  ارا بيضاء)املغرب.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 02 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826277.

136I

مستامنة شامة

DELTAHOUS
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تغيير تسمية ا شركة

مستامنة شامة
شارع املسير2 رقم 142 ا طابق االول 

ا ناظور شارع املسير2 رقم 142 

ا طابق االول ا ناظور، 62000، 

ا ناظور املغرب

DELTAHOUS شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها االجتماعي حي املطار 

شارع مورسيا اقامة اسراء - 62000 

ا ناظور املغرب.

تغيير تسمية ا شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

21487

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

تم تغيير) (2021 23) و بر) املؤرخ في)

 »DELTAHOUS»(تسمية ا شركة من

 »KANDIL LUX IMMOBILIER»(إلى

.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية با ناضور بتاريخ)07)دجنبر)

2021)تحت رقم)4556.

137I

IA2C

INTEGRAL CONTRACTING
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تفويت حصص

IA2C

121 شارع الحسن ا تاني ا طابق 

2 رقم ا 2 ، 12000، ا  ار ا بيضاء 

املغرب

 INTEGRAL CONTRACTING

شركة عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 26 محج 

مرس ا سلطان ا طابق 1 رقم 3 - 

20000 ا  ار ا بيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.455855
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بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تمت) (2021 دجنبر) (20 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت ا سي )(2))وونس ا شريف)
من) اجتماعية  حصة  (500 موقات)
ا سي ) حصة  فائ 2  (500 أصل)
دجنبر) (20 بتاريخ) فه  بو ذماني  ((2)

.2021
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
 09 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

فبراور)2022)تحت رقم)812108.

138I

NORDIC FOOD 

NORDIC FOOD
إعالن متذ د ا ورارات

NORDIC FOOD
تجزئة ا وفاء بني توزين املحل 95 ، 

90000، طنجة املغرب
NORDIC FOOD «شركة عات 

املسؤو ية املح ود2»
وعنوان مورها االجتماعي: تجزئة 

ا وفاء بني توزين املحل 95 - 90000 
طنجة املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.121467
بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
تم اتخاع) (2022 أبريل) (07 املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)
قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

تفويت الحصص)
قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)
إضافة وتسجيل الفتة باسم ا شركة)
ا شركة إضافة ا ذالمة) -قرر شركاء)

ا تجارية ا تا ية:)«مستر جوت»
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
بن  رقم)6:)ا ذي ونص على ماولي:)
لحسن) موالي  بوكنين  ا سي   قام 
سهًما)) (25) أسهمه) من  (25 ببيع)
وافق ا سي )  لسي  ميموني سفيان.)
ميموني سفيان على تحويل)25)سهًما)
من أسهم بوكنين موالي لحسن)(25 

سهًما)) صالحه.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

أبريل) (18 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)3393.

139I

في ي ا بشرى

بوكسكونطاكت
إعالن متذ د ا ورارات

في ي ا بشرى

155 ز وة 76 ا طابق األول ا شوة 

رقم 2 حي األ فة، 20220، ا  ار 

ا بيضاء املغرب

بوكسكو طاكت «شركة عات 

املسؤو ية املح ود2»

وعنوان مورها االجتماعي: عمار2 

52، ا شوة 35، ا طابق 5، شارع 

ا زرقطوني، املذاريف 20330 ا  ار 

ا بيضاء املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.484407

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

2021)تم اتخاع) 07)دجنبر) املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)

قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

وصبح) املسير،) ا شريك  وفا2  بذ  

ألسهم) ما كين  ا فور  على  ا ورثة 

تورجمان شارلي املتوفى و  يهم وضع)
الحووق) مع جميع  ا شركاء) و صفة 

واال تزامات ا ناشئة عن ع ك.

قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)

األسهم  لشركاء) هذه  تخصيص 
ا ذبري) ا شرعي  وفوا  لحكم  الج د 

املتوفى) أسهم  توزيع  أبرز  ا ذي 

ا تالي:) ا نحو  على  تشارلي  تورجمان 

 6/10 تملك) أورلي  تيطان  ا سي 2 

حصة،)تورجمان جيرمي وملك)2/10 

 2/10 وملك) وتورجمان  وام  حصة 

حصة.

على) ونص  ا ذي  (:3 رقم) قرار 

املسبق  لشركة) اال حالل  ماولي:)

املسما2) املح ود2  املسؤو ية  عات 

بوكسكو طاكت.

على) ونص  ا ذي  (:4 رقم) قرار 
أورلي) تيطان  ا سي 2  تذيين  ماولي:)
ا وطنية  لتذريف) الحاملة  لبطاقة 
غاوة) إلى  صالحة  (BE548074 ع د)
كمصفية  لشركة) (19/12/2029

املذكور2 أعاله
قرار رقم)5:)ا ذي ونص على ماولي:)
ا كاملة وتوقيع ما) تفويض ا سلطة 
أورلي) تيطان  توقيذه  لسي 2  وجب 
تصفية) مراحل  جميع  في  املصفية 

ا شركة املسما2 بوكسكو طاكت.
قرار رقم)6:)ا ذي ونص على ماولي:)
ا ذنوان) في  ا تصفية  مور  تح و  
ا تالي:)عمار2)52،)ا شوة)35،)ا طابق)
5،)شارع ا زرقطوني،)ا  ار ا بيضاء.)

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)
ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

بن  رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
ا شرعي) بالحكم  ا توزيع   تيجة 
مع) (28/10/2021 في) املؤرخ  ا ذبري 
األخذ بذين االعتبار ع د األسهم ا تي)
كان وملكها املرحوم تورجمان تشارلي)
سهما،) ((70) أي سبذين) ا شركة  في 
سيتم توزيع هذه األسهم على ا ورثة)
تيطان) ا سي 2  ا تالي:) ا نحو  على 
حصة،) (42 تملك) أصبحت  أورلي 
 14 وملك) جيرمي  تورجمان  ا سي  
 14 وملك) وتورجمان  وام  حصة 
حصة.) (70 مجموعه) ما  أي  حصة 
وبا تالي فإن هذا ا تخصيص ألسهم)
ويتم) با تظام  وتم  املتوفى  ا شريك 

دفع األسهم الج و 2 با كامل.
بن  رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)
ا سابق،) األسهم  توزيع  خالل  ومن 
والحظ الجمع ا ذام اإلستثنائى أوضا)
أن رأسمال ا شركة عات املسؤو ية)
«بوكسكو طاكت») املح ود2 املسما2)
ثابت بمبلغ عشر2 آالف)(10,000.00) 
(100))حصة) درهم موسمة إلى مائة)
بويمة مائة)(100))درهم  كل حصة،)
ا نحو) على  با كامل  ا شركاء) وملكها 
 7200 أورلي) تيطان  ا سي 2  ا تالي:)
درهم،)ا سي  تورجمان جيرمي)1400 
درهم وتورجمان  وام1400)درهم أي)

في املجموع)10000)درهم.

بن  رقم)3:)ا ذي ونص على ماولي:)

وحي 2  لشركة) كمسير2  تذيين 

على) بناء) بوكسكو طاكت  املسما2 

اإلستثنائي،) فتر2) ا ذام  الجمع 

أوسع) صالحيات  مع  مح ود2  غير 

ا سي 2 تيطان أورلي الحاملة  بطاقة)

 BE548074 رقم) ا وطنية  ا تذريف 

 .19/12/2029 غاوة) إلى  صالحة 

املسؤو ية) عات  ا شركة  ستكون 

بوكسكو طاكت) املسما2  املح ود2 

با توقيع) صحيح  بشكل  ملزمة 

ا وحي 2) وا وحي   لمسير2  ا فردي 

إخطار) تم  أورلي.) تيطان  ا سي 2 

 3/4 ا ذون ومثلون أكثر من) ا شركاء)

 01/12/2021 من رأس املال بتاريخ)

استوا ت) أورلي  تيطان  ا سي 2  بأن 

من وظيفتها كمسير2 مشاركة اعتبارا)

من)7)ديسمبر)2021.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 24 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

مارس)2022)تحت رقم)818984.

140I

فيكوجيس

ENTREPRISE AIT MENZAR
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تذيين مسير ج و   لشركة

فيكوجيس

43 ز وة موريطا يا ا شوة 4 جيليز ، 

40000، مراكش املغرب

 ENTREPRISE AIT MENZAR

شركة عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 57 ز وة 

ابن ك مة شارع موالي عب  هللا شوة 

رقم 04 - 40000 مراكش مراكش .

تذيين مسير ج و   لشركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.7817

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تم تذيين) (2022 وناور) (26 املؤرخ في)

اوت) ا سي (2)) مسير ج و   لشركة 

منزار الحسين كمسير وحي .
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تبذا  وبول استوا ة املسير.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

أبريل) (19 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)134910.

141I

فيكوجيس

ENTREPRISE AIT MENZAR
شركة عات املسؤو ية املح ود2

وفا2 شريك

فيكوجيس

43 ز وة موريطا يا ا شوة 4 جيليز ، 

40000، مراكش املغرب

 ENTREPRISE AIT MENZAR

شركة عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 57 ز وة 

ابن ك امة شارع االمير موالي عب  

هللا شوة رقم 04 - 40000 مراكش 

املغرب .

وفا2 شريك
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.7817

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

2022)تم اإلعالم) وناور) (26 املؤرخ في)

 KHALIFA MENZAR(بوفا2 ا شريك

(
ً
تبذا ا ورثة  على  حصصه  توزيع  و 

شتنبر) (07 في) املؤرخ  اإلراثة   رسم 

2021)با شكل األتي):
 9.375 (، اكزوم) زهر2  ا سي (2))

حصة).

 18.750 (، صالح منزار) ا سي (2))

حصة).

 18.750 (، هشام منزار) ا سي (2))

حصة).

 9.375 (، منزار) فاطمة  ا سي (2))

حصة).

 9.375 (، منزار) ا زهر2  ا سي (2))

حصة).

 9.375 (، منزار) اسماء) ا سي (2))

حصة).

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

أبريل) (19 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)134910.
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gestoria siham

AAMAL SIMO اعمال سيمو
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
است راك خطٍإ

است راك خطٍإ وقع بالجري 2 
ا رسمية

gestoria siham
 EL(JADIDAlot(hakima(N°131 ،

24000، الج و 2 املغرب
 AAMAL SIMO سيمو) اعمال 
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)

ا شريك ا وحي 
 332 اإلجتماعي) مورها  وعنوان 
 5 ا طابق) ا روداني  ابراهيم  شارع 
(- اقامة ريحان املذاريف) (21 ا شوة)

20300)ا  ار ا بيضاء)املغرب.
بالجري 2) وقع  خطٍإ) إست راك  (
ا رسمية ع د)5698)بتاريخ)03)مارس)

.2022
ب ال من):)بلمذيزي سيمو

وورأ):)بلمذيزي محم 
ا باقي ب ون تغيير.

143I

AMIATIS CONSEIL

MOROCCO BAGS
إعالن متذ د ا ورارات

AMIATIS CONSEIL
اقامة الح ووة ٬ا طابق ا ثا ث٬ 
مكتب 53 ٬طريق ا رباط ٬عين 
ا سبع ، 20000، ا  ار ا بيضاء 

املغرب
MOROCCO BAGS «شركة عات 

املسؤو ية املح ود2»
وعنوان مورها االجتماعي: 295 

تواطع شارع عب  املؤمن مع طريق 
بير�سي ، ا طابق ا رابع ، مكتب رقم 

D28 - - ا  ار ا بيضاء املغرب.
«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 
. 520079

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
تم اتخاع) (2022 مارس) (31 املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)

قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
رأسمال) من  أرباع  تالتة  تحرير  (•
ا شركة و املتبوية من ا تاسيس أي)

مبلغ)900.000,00)درهم.
على) ونص  ا ذي  (:2 رقم) قرار 
قبول واملوافوة على تحويل) (• ماولي:)
األسهم بين:)-)ا سي  محم  ا صادق)
رقم) ا وطنية  ا بطاقة  (، أمين) لحلو 
 3.000 فوت) ا ذي  (، (BE414802
عن) إجتماعية  حصة  آالف)) (ثالثة 
طريق ا بيع  فائ 2 ا سي   بيل اتبر،)

.B445726(ا بطاقة ا وطنية رقم
على) ونص  ا ذي  (:3 رقم) قرار 
في رأسمال ا شركة) ا زياد2  (• ماولي:)
درهم) (10.800.000,00 ق ره) بمبلغ 
1.200.000,00)درهم الى)  ينتول من)
طريق) عن  درهم  (12.000.000,00
إدماج ا  وون املستحوة وا واجبة في)

عمة ا شركة و م فوعة با كامل.
على) ونص  ا ذي  (:4 رقم) قرار 
ماولي:)•)املوافوة على تح وت ا نظام)

األسا�سي  لشركة.
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
بن  رقم)6:)ا ذي ونص على ماولي:)

املساهمة
بن  رقم)7:)ا ذي ونص على ماولي:)

رأسمال ا شركة
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 02 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826024.
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IA2C

TAJIRAT AL FAKHAMA
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

IA2C
121 شارع الحسن ا تاني ا طابق 

2 رقم ا 2 ، 12000، ا  ار ا بيضاء 
املغرب

TAJIRAT AL FAKHAMA شركة 
عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي (في طور ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي 26 محج 

مرس ا سلطان ا طابق 1 رقم 3 - 
20000 ا  ار ا بيضاء املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.494937
ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تورر) (2022 أبريل) (22 في) املؤرخ 
عات مسؤو ية مح ود2) حل شركة 
 TAJIRAT AL ا وحي ) ا شريك  عات 
FAKHAMA)مبلغ رأسما ها)100.000 
 26 اإلجتماعي) درهم وعنوان مورها 
محج مرس ا سلطان ا طابق)1)رقم)3 
- 20000)ا  ار ا بيضاء)املغرب  تيجة)

ل):)صذوبات ما ية
ا غرض) تحويق  في  ا صذوبات 

املؤس�سي.
26)محج) و ح د مور ا تصفية ب)
 -  3 رقم) (1 ا طابق) ا سلطان  مرس 

20000)ا  ار ا بيضاء)املغرب.)
و عين:

و) مرت�سى  سكينة  ا سي (2))
اشراقة) ما ك  اوالد  عنوا ه(ا))
اقليم) (27182 بوسكور2) ا رحيويين 
ا نواصر املغرب كمصفي)(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 10 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)823560.

145I

GLOBAL ADVICE

VP GOODS
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

GLOBAL ADVICE
17 شارع باحماد طابق 4 رقم 7 ، 

20000، ا  ارا بيضاء املغرب
VP GOODS شركة عات املسؤو ية 

املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي 7 ز وة 
أحم  توكي ا طابق 2 رقم 10 - 
20000 ا  ار ا بيضاء املغرب
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تأسيس شركة عات املسؤو ية 
املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
481821

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
تم إع اد ا وا ون) (2020 أكتوبر) (22
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 VP (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GOODS
غرض ا شركة بإوجاز):)شراء)وبيع)

املنتجات ا فالحية
في) ا فالحية  املنتجات  تسويق 

الحا ة ا طبيذية أو املصنذة
املنتجات) وتص ور  استيراد 

ا فالحية ومشتواته.
ز وة) (7 (: االجتماعي) املور  عنوان 
 -  10 رقم) (2 ا طابق) توكي  أحم  

20000)ا  ار ا بيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي 2 غا ية بذ ي):)500)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
500)حصة) (: ا سي 2 مريم بذ ي)

بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) بذ ي  غا ية  ا سي 2 
كا يفور يا) (18 رقم) فلوري ا  تجزئة 
ا بيضاء) ا  ار  (20000 ا بيضاء)

املغرب.
عنوا ه(ا)) بذ ي  مريم  ا سي 2 
كا يفور يا) (18 رقم) فلوري ا  تجزئة 
ا بيضاء) ا  ار  (20000 ا بيضاء)

املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) بذ ي  غا ية  ا سي 2 
كا يفور يا) (18 رقم) فلوري ا  تجزئة 
ا بيضاء) ا  ار  (20000 ا بيضاء)

املغرب

عنوا ه(ا)) بذ ي  مريم  ا سي 2 

كا يفور يا) (18 رقم) فلوري ا  تجزئة 

ا بيضاء) ا  ار  (20000 ا بيضاء)

املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 03 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

دجنبر)2020)تحت رقم)-.
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International Juris Consulting

Mafrasia Holding Offshore
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تذيين مسير ج و   لشركة

International Juris Consulting

 Ave(Mohamed(V 45 Apt(N° 10،

90000، TANGER(Tanger

 Mafrasia(Holding(Offshore

شركة عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 183 شارع 

ولي ا ذه  محل رقم 28 - 90000 

طنجة اململكة املغربية.

تذيين مسير ج و   لشركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.71461

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تذيين) تم  (2022 ماي) (04 في) املؤرخ 

 Louis((2) مسير ج و   لشركة ا سي

Niang)كمسير وحي 

تبذا  وبول استوا ة املسير.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (20 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)4496.

147I

MOORE CASABLANCA

KA2M SARL
إعالن متذ د ا ورارات

MOORE CASABLANCA

 ORIGIN(OFFICE(OASIS 78

 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،

CASABLANCA MAROC

KA2M SARL «شركة عات 

املسؤو ية املح ود2»

وعنوان مورها االجتماعي: 5 شارع 
دو ال باي ا وازيس ا  ار ا بيضاء 

20100 ا  ار ا بيضاء املغرب.
«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 
.507775

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
املؤرخ في)22)أكتوبر)2021)تم اتخاع)

ا ورارات ا تا ية:)
على) ونص  ا ذي  (:01 رقم) قرار 
ماولي:)املوافوة على صافي قيمة أسهم)
 SAFETY AND SECURITY شركة)
SYSTEMS MOROCCO) لمساهمة)

»KA2M»(في شركة
على) ونص  ا ذي  (:02 رقم) قرار 
ماولي:)املوافوة على املساهمة بأسهم)
 SAFETY AND SECURITY شركة)
وفًوا) (، (SYSTEMS MOROCCO
من) ا 

ً
ثا ث (- ا)

ً
ثا ث (161 املاد2) ألحكام 

قا ون ا ضرائب ا ذام
على) ونص  ا ذي  (:03 رقم) قرار 
بمبلغ) ا شركة  رأسمال  رفع  ماولي:)
من) أي  درهم  (30.000.000 ق ره)
 30.100.000 إلى) درهم  (100.000

درهم عن طريق تو وم أسهم
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
بن  رقم)06:)ا ذي ونص على ماولي:)
قام ا شركاء)بتو وم الحصص ا تا ية)
:)ا سي  سذي  ا روي�سي):)7.525.000 
توجني) درهم ا سي 2 فاطمة ا زهراء)
أسماء) ا سي 2  درهم  (4.515.000 (:
ا روي�سي):)4.515.000)درهم ا سي 2)
درهم) (4.515.000 (: ا روي�سي) خو ة 
 4.515.000 (: ا سي 2 مريم ا روي�سي)
(: ا روي�سي) محم   ا سي   درهم 
(: درهم أي ما مجموعه) (4.515.000

30.100.000)درهم
على) ونص  ا ذي  (:07 رقم) بن  
ماولي:)قام ا شركاء)بتو وم الحصص)
ا روي�سي) سذي   ا سي   (: ا تا ية)
فاطمة) ا سي 2  حصة  (75.250 (:
حصة) (45.150 (: توجني) ا زهراء)
 45.150 (: ا روي�سي) أسماء) ا سي 2 
ا روي�سي) خو ة  ا سي 2  حصة 
مريم) ا سي 2  حصة  (45.150 (:

ا سي ) حصة  (45.150 (: ا روي�سي)
45.150)حصة أي) (: محم  ا روي�سي)

ما مجموعه):)301.000)حصة
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 21 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

فبراور)2022)تحت رقم)813497.
148I

International Juris Consulting

Océan Plage
شركة عات املسؤو ية املح ود2

رفع رأسمال ا شركة

International Juris Consulting
 Ave(Mohamed(V 45 Apt(N° 10،

90000، TANGER(Tanger
Océan Plage شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي طريق 

سي ي قاصم دوار جبيالت كز اوة 
90100 طنجة اململكة املغربية.

رفع رأسمال ا شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.36327
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
رفع) تم  (2022 ماي) (13 في) املؤرخ 
ق ره) بمبلغ  ا شركة  رأسمال 
«200.000)درهم»)أي من)«302.000 
عن) درهم») (502.000» إلى) درهم»)
إدماج احتياطي أو أرباح أو) (: طريق)

عالوات إص ار في رأس املال.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (23 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)4529.
149I

مكتب ا رياني  لمحاسبة

BOUANAN ISKANE
إعالن متذ د ا ورارات

مكتب ا رياني  لمحاسبة
شارع محم  داود رقم230 تطوان ، 

93040، تطوان املغرب
BOUANAN ISKANE «شركة عات 

املسؤو ية املح ود2»
وعنوان مورها االجتماعي: إقامة 
ا سالم شارع الحاج محم  بركة 

بلوك ش رقم 12 تطوان - 93000 
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تطوان املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.10001

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

تم اتخاع) (2022 مارس) (29 املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)

قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

تفويت الحصص

قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)

من) الحنفي  محم   ا سي   استوا ة 

تسيير ا شركة)

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

بن  رقم)6:)ا ذي ونص على ماولي:)

ا رفاعي) ا  ون  صالح  ا سي   فوت 

ا شركة) رأسمال  من  درهم  (33400

فوت) ا رفاعي،) ا سي 2  ور   فائ 2 

درهم) (16700 ا سي  محم  الحنفي)

ا سي ) ا شركة  فائ 2  رأسمال  من 

فوت ا سي ) محم  ا ذربي بنيسف،)

من) درهم  (16600 الحنفي) محم  

رأسمال ا شركة  فائ 2 ا سي 2  ور)

ا رفاعي)

بن  رقم)7:)ا ذي ونص على ماولي:)

ا رفاعي) ا  ون  صالح  ا سي   فوت 

334)حصة من أسهم ا شركة  فائ 2)

ا سي ) فوت  ا رفاعي،) ا سي 2  ور 

محم  الحنفي)167)حصة من أسهم)

ا شركة  فائ 2 ا سي  محم  ا ذربي)

بنيسف،)فوت ا سي  محم  الحنفي)

166)حصة من أسهم ا شركة  فائ 2)

ا سي 2  ور ا رفاعي)

على) ونص  ا ذي  (:14 رقم) بن  

ماولي:)استوا ة ا سي  محم  الحنفي)

من تسيير ا شركة)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

أبريل) (20 بتاريخ) بتطوان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1064.

150I

ste al moustakbal conseil

SA TRANS FIRENZE 
إعالن متذ د ا ورارات

ste al moustakbal conseil
 9rue(rahal(meskini(v.n(app 11
bureau(et 3 ، 30000، fes(maroc

 SA TRANS FIRENZE «شركة عات 
املسؤو ية املح ود2»

وعنوان مورها االجتماعي: مكتب 
رقم 28 ا طابق 4 مكاتب ا صفاء 
طريق صفرو موالي رشي  فاس - 

30000 فاس املغرب.
«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 
.72051

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
اتخاع) تم  (2022 ماي) (04 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)
ا ذي) الحصص:) -1بيع  رقم) قرار 
ونص على ماولي:)بيع سفيان ا بوهالي)
ا شركة) داخل  حصصه  من  (500

 ذب  املغيث ا بوهالي
و) املسير  استوا ة  (2- رقم) قرار 
ونص) ا ذي  ج و :) مسير  تذيين 
سفيان) املسير  استوا ة  ماولي:) على 
ا بوهالي وتذيين املسير الج و  عب )

املغيث ا بوهالي)
ا نشاط) تسوية  (3- رقم) قرار 
ماولي:) على  ونص  ا ذي  ا تجاري:)
الى  ول) ا تجاري  ا نشاط  تسوية 
و) االستيراد  ا بضائع  الخرين,)

ا تص ور و ا ت اول
قرار رقم)-4)تغيير ا وضع ا وا وني:)
تغيير ا وضع) ا ذي ونص على ماولي:)
ا وا وني الى ا شركة عات املسؤو ية)

املح ود2
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
ا ذي ونص على) (:3 بن  رقم بن )
الى) ا شركة  ه ف  تذ ول  ماولي:)
و) االستيراد  ا بضائع  ألخرين,)  ول 

ا تص ور و ا ت اول
ا ذي ونص على) (:7 بن  رقم بن )
(: ا نو وة) املساهمات  تذ ول  ماولي:)
50000درهم و عب ) سفيان ا بوهالي)

املغيث ا بوهالي)50000)درهم

ا ذي ونص على) (:8 بن  رقم بن )

ماولي:)توزيع الحصص داخل ا شركة)

على ا شكل ا تالي)500)حصة  سفيان)

عب ) حصة  فائ 2  (500 و) ا بوهالي 

املغيث ا بوهالي)

17:)ا ذي ونص على) بن  رقم بن )

عب ) الج و   املسير  تذيين  ماولي:)

املغيث ا بوهالي مل 2 غير مح ود2

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ا تجارية بفاس بتاريخ)23)ماي)2022 

تحت رقم)2674.

151I

دادي واصل

ÉTERNELS IMMOBILIER
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

دادي واصل

شارع ا سلطان موالي ووسف 

رقم 10 - ص ب 328 ، 32000، 

الحسيمة املغرب

ÉTERNELS IMMOBILIER شركة 

عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي دوار ثا وت 

بني ورياغل_ آوت قمر2 - 32022 

الحسيمة املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

3749

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 

ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (10

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ÉTERNELS IMMOBILIER

غرض ا شركة بإوجاز):)-1)منذش)

عواري.

-2)األشغال ا ذامة أو ا بناء..

دوار) (: االجتماعي) املور  عنوان 

(- قمر2) آوت  ورياغل_) بني  ثا وت 

32022)الحسيمة املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)موسم كا تالي:

 250 (: ا  ون) بلوقي  ور  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

ا سي  بنص وق عب  الحق):)250 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

ا سي 2 ابن ا طويل أسماء):)250 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

ا سي 2  بحر سكينة):)250)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  بلوقي  ور ا  ون عنوا ه(ا))

111،)ز وة املحيط)32000)الحسيمة)

املغرب.

الحق) عب   بنص وق  ا سي  

دوار آوت قمر2_آوت قمر2) عنوا ه(ا))

32000)الحسيمة املغرب.

أسماء) ا طويل  ابن  ا سي 2 

 03 ا شوة) ا بركة  اقامة  عنوا ه(ا))

الحسيمة) (32000 بادس) تجزئة 

املغرب.

عنوا ه(ا)) سكينة  ا سي 2  بحر 

 32000 املنزه) حي  أج ور  ز وة  (15

الحسيمة املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  بلوقي  ور ا  ون عنوا ه(ا))

111،)ز وة املحيط)32000)الحسيمة)

املغرب

الحق) عب   بنص وق  ا سي  

دوار آوت قمر2_آوت قمر2) عنوا ه(ا))

32000)الحسيمة املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (20 االبت ائية بالحسيمة بتاريخ)

2022)تحت رقم)399.

152I
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STE INVEST EUROP AFRIQUE

MARCEL HERVE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تحويل املور االجتماعي  لشركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence(Farah-Appt(n 3
 RDC(Camp(Mangin(Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

MARCEL HERVE شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي 2 تجزئة 
حنوني حي مبوكة مراكش - 40000 

مراكش املغرب.
تحويل املور االجتماعي  لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.74021

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تم تحويل) (2022 ماي) (04 املؤرخ في)
من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 
تجزئة حنوني حي مبوكة مراكش) (2»
«دوار) إلى) مراكش املغرب») (40000  -
تغ ورت ا واو  تمصلوحت تحناوت)

الحوز)-).)مراكش املغرب».
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (24 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136051.
153I

STE FIDARAIL

زعراط إيمو
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

ste(fidarail
 rue ibn rochd imm baraka appt

nr 2 ، 60000، oujda(maroc
زعراط إومو شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي ضهر 

املحلة تجزئة ا فرح ز وة االبتسامة 
4 رقم 9 ، وج 2 - 60000 وج 2 

املغرب 
تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

37885

 18 في) مؤرخ  حر  عو   بموت�سى 

ا وا ون) إع اد  تم  (2021 وو يوز)

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

:)زعراط) اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

إومو.

مطور) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

عواري

أعمال أو إنشاءات مختلفة.

ضهر) (: االجتماعي) املور  عنوان 

املحلة تجزئة ا فرح ز وة االبتسامة)

وج 2) (60000 (- وج 2) (، (9 رقم) (4

املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 10.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  زعراط وونس):)100)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) وونس  زعراط  ا سي  

ز وة) ا فرح  تجزئة  املحلة  ضهر 

 60000 وج 2) (، (9 رقم) (4 االبتسامة)

وج 2 املغرب).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) وونس  زعراط  ا سي  

ز وة) ا فرح  تجزئة  املحلة  ضهر 

 60000 وج 2) (، (9 رقم) (4 االبتسامة)

وج 2 املغرب)

تم اإلو اع ا وا وني ب-)بتاريخ)05 

غشت)2021)تحت رقم)-.

154I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 SUD SERVICE
ENVIRONNEMENT

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 
تفويت حصص

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
 SUD SERVICE

ENVIRONNEMENT شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي حي 
ا سالم، شارع محم  فاضل 

ا سماللي، رقم 70 - 73000 ا  اخلة 
املغرب .

تفويت حصص
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.13109
ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تمت) (2022 أبريل) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت ا سي )(2))محم  املسنتك)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (2.500
5.000)حصة  فائ 2 ا سي )(2))عب )
أبريل) (18 بتاريخ) ا طا بي  ا سالم 

.2022
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
 21 بتاريخ) ا  هب  بوادي  االبت ائية 

أبريل)2022)تحت رقم)697.
155I

LEADER FIN

DRILL MOR
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تفويت حصص

LEADER FIN
ز وة شوفالي بيارد اإلقامة فا روس» 
E» ا طابق ا ثاني املكتب 12 ا  ار 
بيضاء، 20500، ا  ار بيضاء املغرب
DRILL MOR شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي توسيمة 

با م ريسور2 دونلكس رقم 83 دار 

بوعز2 - 0000 ا بيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.511423

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

تمت) (2022 ماي) (10 في) املؤرخ 

املصادقة على):

ابرية) صوفيا  ((2) ا سي ) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000

((2) ا سي ) حصة  فائ 2  (1.000

كيليك جيراي كوسكوزوكلو بتاريخ)10 

ماي)2022.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (

 16 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)00824176.

156I

في ي ا بشرى

بروميوم كول
إعالن متذ د ا ورارات

في ي ا بشرى

155 ز وة 76 ا طابق األول ا شوة 

رقم 2 حي األ فة، 20220، ا  ار 

ا بيضاء املغرب

بروميوم كول «شركة عات 

املسؤو ية املح ود2»

وعنوان مورها االجتماعي: عمار2 

52، ا شوة 35، ا طابق 5، شارع 

ا زرقطوني، املذاريف 20330 ا  ار 

ا بيضاء املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.484227

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

تم اتخاع) (2022 مارس) (24 املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)

قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

وصبح) املسير،) ا شريك  وفا2  بذ  

ألسهم) ما كين  ا فور  على  ا ورثة 

تورجمان تشارلي املتوفى و  يهم وضع)
الحووق) جميع  مع  ا شركاء) وصفة 

واال تزامات ا ناشئة عن ع ك.



10995 الجريدة الرسميةع د)5721 - 22)عو ا وذ 2)1443 )22)وو يو)2022) 

قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)
األسهم  لشركاء) هذه  تخصيص 
ا ذبري) ا شرعي  وفوا  لحكم  الج د 
املتوفى) أسهم  توزيع  أبرز  ا ذي 
ا تالي:) ا نحو  على  تشارلي  تورجمان 
 6/10 تملك) أورلي  تيطان  ا سي 2 
حصة،)تورجمان جيرمي وملك)2/10 
 2/10 وملك) وتورجمان  وام  حصة 

حصة.
على) ونص  ا ذي  (:3 رقم) قرار 
ماولي:)اال حالل املسبق  لشركة عات)
املسؤو ية املح ود2 املسما2 بروميوم)

كول
على) ونص  ا ذي  (:4 رقم) قرار 
أورلي) تيطان  ا سي 2  تذيين  ماولي:)
ا وطنية  لتذريف) الحاملة  لبطاقة 
غاوة) إلى  صالحة  (BE548074 ع د)
كمصفية  لشركة) (19/12/2029

املذكور2 أعاله.
قرار رقم)5:)ا ذي ونص على ماولي:)
ا كاملة وتوقيع ما) تفويض ا سلطة 
أورلي) تيطان  توقيذه  لسي 2  وجب 
تصفية) مراحل  جميع  في  املصفية 

ا شركة املسما2 بروميوم كول.
قرار رقم)6:)ا ذي ونص على ماولي:)
ا ذنوان) في  ا تصفية  مور  تح و  
ا تالي:)عمار2)52،)ا شوة)35،)ا طابق)
5،)شارع ا زرقطوني،)ا  ار ا بيضاء.)

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)
ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

بن  رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
ا شرعي) بالحكم  ا توزيع   تيجة 
مع) (28/10/2021 في) املؤرخ  ا ذبري 
األخذ بذين االعتبار ع د األسهم ا تي)
كان وملكها املرحوم تورجمان تشارلي)
سهما،) ((80) ثما ين) أي  ا شركة  في 
سيتم توزيع هذه األسهم على ا ورثة)
تيطان) ا سي 2  ا تالي:) ا نحو  على 
حصة،) (48 تملك) أصبحت  أورلي 
 16 وملك) جيرمي  تورجمان  ا سي  
 16 وملك) وتورجمان  وام  حصة 
حصة.) (80 مجموعه) ما  أي  حصة 
وبا تالي فإن هذا ا تخصيص ألسهم)
ويتم) با تظام  وتم  املتوفى  ا شريك 

دفع األسهم الج و 2 با كامل.
بن  رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)

ا سابق،) األسهم  توزيع  خالل  ومن 
والحظ الجمع ا ذام اإلستثنائى أوضا)
أن رأسمال ا شركة عات املسؤو ية)
كول») «بروميوم  املسما2) املح ود2 
ثابت بمبلغ عشر2 آالف)(10,000.00) 
(100))حصة) درهم موسمة إلى مائة)
بويمة مائة)(100))درهم  كل حصة،)
ا نحو) على  با كامل  ا شركاء) وملكها 
 6800 أورلي) تيطان  ا سي 2  ا تالي:)
درهم،)ا سي  تورجمان جيرمي)1600 
درهم) (1600 وتورجمان  وام) درهم 

أي في املجموع)10000)درهم
بن  رقم)3:)ا ذي ونص على ماولي:)
وحي 2  لشركة) كمسير2  تذيين 
املسما2 بروميوم كول بناء)على الجمع)
ا ذام اإلستثنائي،) فتر2 غير مح ود2)
تيطان) ا سي 2  أوسع  مع صالحيات 
ا تذريف) الحاملة  بطاقة  أورلي 
ا وطنية رقم:)BE548074)صالحة إلى)
غاوة)19/12/2029.)ستكون ا شركة)
املسما2) املح ود2  املسؤو ية  عات 
بشكل صحيح) ملزمة  كول  بروميوم 
وا وحي   لمسير2) ا فردي  با توقيع 
أورلي.) تيطان  ا سي 2  ا وحي 2 
ومثلون) ا ذون  ا شركاء) إخطار  تم 
بتاريخ) املال  رأس  من  (3/4 من) أكثر 
تيطان) ا سي 2  بأن  (01/12/2021
أورلي استوا ت من وظيفتها كمسير2)
ديسمبر) (13 من) اعتبارا  مشاركة 

.2021
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 24 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

مارس)2022)تحت رقم)818985.
157I

LEADER FIN

DRILL MOR
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تذيين مسير ج و   لشركة

LEADER FIN
ز وة شوفالي بيارد اإلقامة فا روس» 
E» ا طابق ا ثاني املكتب 12 ا  ار 
بيضاء، 20500، ا  ار بيضاء املغرب
DRILL MOR شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي توسيمة 
با م ريسور2 دونلكس رقم 83 دار 

بوعز2 - 2000 ا بيضاء املغرب.
تذيين مسير ج و   لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.511423

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تذيين) تم  (2022 ماي) (10 في) املؤرخ 
ابرية) مسير ج و   لشركة ا سي (2))

صوفيا كمسير وحي 
تبذا  وبول استوا ة املسير.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 16 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)00824176.
158I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

J.2.A PROJECT
شركة عات املسؤو ية املح ود2

حل شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID
 N°9 Imm(Alaoui(Rue(Rahal(El

 ،Meskini 4 etage(fes(vn ، 30000
فاس املغرب

J.2.A PROJECT شركة عات 
املسؤو ية املح ود2(في طور 

ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 
ا نسيم بلوك ا عمر2 س ا طابق 

االول , ا شوة رقم 6 بنسود2 فاس - 
30000 فاس املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.52347
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر حل) (2022 ماي) (05 في) املؤرخ 
 J.2.A(2شركة عات املسؤو ية املح ود
 100.000 مبلغ رأسما ها) (PROJECT
اإلجتماعي) مورها  وعنوان  درهم 
س) عمر2  ا  بلوك  ا نسيم  تجزئة 
ا طابق االول),)ا شوة رقم)6)بنسود2)
فاس)-)30000)فاس املغرب  تيجة ل)

:)انذ ام اال تاج.
تجزئة) ب  ا تصفية  مور  ح د  و 
ا طابق) س  عمر2  ا  بلوك  ا نسيم 
6)بنسود2 فاس)-) االول),)ا شوة رقم)

30000)فاس املغرب.)
و عين:

ا سي (2))جواد صباني و عنوا ه(ا))
 30000 حي ا رميلة ا  ويوار تاو ات)

فاس املغرب كمصفي)(2)) لشركة.
و) الخلفاوي  هللا  عب   ا سي (2))
بنكيران) جنان  (3 ز وة) (2 عنوا ه(ا))
فاس) (30000 فاس) بوجي 2  سي ي 

املغرب كمصفي)(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ا تجارية بفاس بتاريخ)20)ماي)2022 

تحت رقم)2245.
159I

MOORISH

CREADE CONSULTING
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
قفل ا تصفية

MOORISH
39 شارع  ال واقوت ا طابق 5 شوة د 

، 20080، ا  ار ا بيضاء املغرب
CREADE CONSULTING شركة 

عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي : 13 ز وة 
أحم  املجاطي إقامة  يزا ب ا طابق 

1 رقم 8 - 20000 ا  ار ا بيضاء 
املغرب.

قفل ا تصفية
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

.378707
ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تورر حل) (2022 ماي) (10 في) املؤرخ 
شركة) (CREADE CONSULTING
عات مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك)
 100.000 رأسما ها) مبلغ  ا وحي  
 13 اإلجتماعي) درهم وعنوان مورها 
إقامة  يزا ب) املجاطي  أحم   ز وة 
ا  ار) (20000  -  8 رقم) (1 ا طابق)
ال توقف) املغرب  تيجة  ا بيضاء)

ا تام  نشاط ا شركة.
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و عين:

ا سي (2))مريم بنخالي و عنوا ه(ا))

تجزئة سي ي عباد)2)رقم)14 40000 

مراكش املغرب كمصفي)(2)) لشركة.

و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)

ز وة) (13 وفي) (2022 أبريل) (20 بتاريخ)

أحم  املجاطي إقامة  يزا ب ا طابق)

ا بيضاء) ا  ار  (20000  -  8 رقم) (1

املغرب.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 23 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)824971.

160I

CORRICELLA

CORRICELLA
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

CORRICELLA

13 ز وة احم  املجاطي اقامة اال ب 

طابق 1 رقم 8 املذاريف ، 20370، 

ا  ار ا بيضاء املغرب

CORRICELLA شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 13 ز وة 

احم  املجاطي اقامة اال ب طابق 

1 رقم 8 املذاريف - 20370 ا  ار 

ا بيضاء املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

544429

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (05

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CORRICELLA

االنذاش) (: غرض ا شركة بإوجاز)

ا ذواري.

ز وة) (13 (: عنوان املور االجتماعي)

طابق) اال ب  اقامة  املجاطي  احم  

ا  ار) (20370 (- املذاريف) (8 رقم) (1

ا بيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 500 (: ا صا حي) احم   ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

ا سي  عزيز ا صا حي):)250)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

ا سي   ور ا  ون ا صا حي):)250 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  احم  ا صا حي عنوا ه(ا))

 42 رقم) (9 ز وة) (1 ملنصور) توسيع 

ا بيضاء) ا  ار  (20600 ا بر و�سي)

املغرب.

عنوا ه(ا)) ا صا حي  عزيز  ا سي  

9)رقم) 70)ز وة) 1)مج) توسيع ملنصور)

ا  ار ا بيضاء) (20600 ا بر و�سي) (42

املغرب.

ا صا حي) ا  ون  ا سي   ور 

 70 مج) (1 توسيع ملنصور) عنوا ه(ا))

 20600 ا بر و�سي) (42 رقم) (9 ز وة)

ا  ار ا بيضاء)املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  احم  ا صا حي عنوا ه(ا))

 42 رقم) (9 ز وة) (1 ملنصور) توسيع 

ا بيضاء) ا  ار  (20600 ا بر و�سي)

املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 26 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)825326.

161I

canape

SUNIGHT sarl
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

canape

 av(kassou(medah(taza ، 35000،

taza(maroc

SUNIGHT sarl شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي ا شوة 1 

عمار2 15 تجزئة املراني حي موالي 

ووسف تاز2 - 35000 تاز2 املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

6537

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (18

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SUNIGHT sarl

إدار2) (• (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا تحويالت املا ية.

وا تشغيل) ا تجار2  أعمال  (•

وا نظافة.

أعمال مختلفة.. (•

ا شوة) (: االجتماعي) املور  عنوان 

15)تجزئة املراني حي موالي) 1)عمار2)

ووسف تاز2)-)35000)تاز2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

ا سي 2 شيماء)سريج):)500)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

 500 (: ا نذيم) وصال  ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) سريج  شيماء) ا سي 2 

املراني) تجزئة  (15 عمار2) (1 ا شوة)

تاز2) (35000 تاز2) حي موالي ووسف 

املغرب.

ا نذيم عنوا ه(ا)) ا سي 2 وصال 
ز وة ا رباط ا رقم)101)بين الجرادي)

تاز2)35000)تاز2 املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) سريج  شيماء) ا سي 2 

املراني) تجزئة  (15 عمار2) (1 ا شوة)

تاز2) (35000 تاز2) حي موالي ووسف 

املغرب

ا نذيم عنوا ه(ا)) ا سي 2 وصال 
ز وة ا رباط ا رقم)101)بين الجرادي)

تاز2)35000)تاز2 املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية بتاز2 بتاريخ)24)ماي)2022 

تحت رقم)225.

162I

FIDUCIAIRE ANOUAR BERAHHOU

JADIDA PORT
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تذيين مسير ج و   لشركة

 FIDUCIAIRE ANOUAR

BERAHHOU

 AV(ALLAL(EL(FASSI(IMM26 4EM

 ERTAGE(APP 29 PRES(D›HOTEL

 MAJOREL(MARRAKECH ،

40000، marrakech(maroc

JADIDA PORT شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 2 

مكرر عمار2 14 طريق ابو ضبي شارع 

موالي عب  هللا - 40000 مراكش 

املغرب.

تذيين مسير ج و   لشركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.114659

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تم تذيين) (2022 أبريل) (05 املؤرخ في)

بكار) مسير ج و   لشركة ا سي (2))

 ادوة كمسير وحي .
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تبذا  وبول استوا ة املسير.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (11 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)5067.

163I

SOLUCIA EXPERTISE

 MANAGEMENT AND

 PERFORMANCE

CONSULTING
إعالن متذ د ا ورارات

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC

 MANAGEMENT AND

 PERFORMANCE CONSULTING

«شركة عات املسؤو ية املح ود2 

عات ا شريك ا وحي »

وعنوان مورها االجتماعي: رقم 11 

ز وة عزيز بالل ا طابق الخامس, 

املذاريف - 20330 ا  ار ا بيضاء 

املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

. 273759

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

اتخاع) تم  (2022 ماي) (09 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)

قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

ا لوز من) بو  ا سي 2 زهور  استوا ة 

منصبها كمسير2 مشاركة

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

بن  رقم)0:)ا ذي ونص على ماولي:)

ال ووج  اي تغيير على مستوى قا ون)

ا شركة

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 27 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)825604.

164I

cmtjc

 IT SUPPORT AND SALES»
SPECIALIST »IT3S

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

تأسيس شركة

cmtjc
 RUE AL WOROUD N°4
 CASABLANCA ، 20000،

casablanca maroc
 IT SUPPORT AND SALES»

SPECIALIST «IT3S شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي 82 ز وة 
سمية إقامة شهرزاد1 ا طابق 3 
ا رقم 13 - 20000 ا  ارا بيضاء 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
533041

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
تم إع اد ا وا ون) (2022 فبراور) (10
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 IT SUPPORT AND SALES»

.SPECIALIST »IT3S
غرض ا شركة بإوجاز):)•)

استيراد و تص ور
مستلزمات) وتجار2  وبيع  شراء) (•
وقطع غيار أجهز2 ا كمبيوتر وأجهز2)

ا  فع اإل كترو ية
وا تص ور) وا تسويق  ا تجار2  (•
واملنتجات) املواد  لجميع  واالستيراد 
واملواد على اختالف أ واعها ومنشأها.
تكنو وجيا) مذ ات  صيا ة  (•

املذلومات واالتصاالت
•)تطوير املواقع املصرفية.

•) ول أجهز2 ا صراف اآللي.

•) ول امللفات الحرارية.
•) ول الخزائن.

•) ول ا بضائع.
املجهز2) املتنولة  ا فروع  تأجير  (•
اآللي  ألعمال) ا صراف  بأجهز2 

املصرفية وتحويل األموال.
•)جميع عمليات تو وم الخ مات)
املتذلوة) أ واعها  بكافة  األعمال  أو 

با تص ور واالستيراد.
أو) ا توصيل  عمليات  جميع  (•
أي) تمثيل  أو  ا تجاري  ا وسيط 
منتج أو سلذة مهما كا ت طبيذتها أو)

منشأها أو موص ها)؛
ا ذمو ة) عمليات  جميع  (•
األعمال) ومو مي  وا سمسر2 

وا تمثيل بشكل عام.
وامتياز) و ول  وحياز2  إنشاء) (•
االختراع) براءات  جميع  واستغالل 
ا تجارية) وا ذالمات  وا تراخيص 
والحصريات وا ذمليات وا  خول في)

غرض ا شركة)؛
•)مشاركة ا شركة)،)بأي وسيلة)،)
في أي شركات أو شركات تم إنشاؤها)
تكون) ق   وا تي  إنشاؤها  سيتم  أو 
سيما) وال  (، ا شركة) به ف  مرتبطة 
شركات ج و 2 أو) عن طريق إنشاء)
املساهمة أو ا رعاوة أو االكتتاب أو)
الحووق) أو  املا ية  األوراق  استرداد 
االجتماعية أو اال  ماج أو ا تحا ف)
أو االتحاد في املشاركة أو غير ع ك أو)
مجموعة من املصالح االقتصادوة أو)

إدار2 اإلوجارات.
•)جميع ا ذمليات املتذلوة بشكل)
مباشر أو غير مباشر)،)كلًيا أو جزئًيا)،)
بواح 2 أو أخرى من ا ذمليات املشار)
إ يها أعاله)،)بطريوة تسهل أو تذزز أو)

تطور نشاط ا شركة.
•)وبصور2 أعم)،)أي عملية ما ية)
أو) أو صناعية  أو عوارية  أو منوو ة 
تجارية زراعية تتذلق بشكل مباشر أو)
غير مباشر باألنشطة املذكور2 أعاله)

أو وحتمل أن تذزز تنمية ا شركة..
ز وة) (82 (: عنوان املور االجتماعي)
 3 ا طابق) شهرزاد1) إقامة  سمية 
ا  ارا بيضاء) (20000  -  13 ا رقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)
درهم،)موسم كا تالي:

(: ا ودغيري) عب ا وادر  ا سي  
درهم) (100 بويمة) حصة  (1.000

 لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا ودغيري) عب ا وادر  ا سي  
صوفيا) رياض  عنوا ه(ا)) يساسفة 
 20190  34 رقم) (2 عمار2) (8 س) م 

ا بيضاء)املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا ودغيري) عب ا وادر  ا سي  
صوفيا) رياض  عنوا ه(ا)) يساسفة 
 20190  34 رقم) (2 عمار2) (8 س) م 

ا بيضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 17 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

فبراور)2022)تحت رقم)813112.

165I

FISCALEX MAROC

BAB EL MAJAL
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC

BAB EL MAJAL شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي مركز 

ا ذمال ز يت حي مسلم تجزئة بوكار 
ا طابق 3 شوة رقم 14 باب دكا ة - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
125599
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في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (05
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 BAB (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EL MAJAL
دار) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا ضيافة.
مركز) (: االجتماعي) املور  عنوان 
ا ذمال ز يت حي مسلم تجزئة بوكار)
(- باب دكا ة) (14 3)شوة رقم) ا طابق)

40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 10.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:
دومو) ماغي  ا سي 2  وغونس 
حصة) (100 (: مينيبيس) دو  هيلوين 

بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
دومو) ماغي  ا سي 2  وغونس 
هيلوين دو مينيبيس عنوا ه(ا))فرنسا)

0000)فرنسا فرنسا.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
دومو) ماغي  ا سي 2  وغونس 
هيلوين دو مينيبيس عنوا ه(ا))فرنسا)

0000)فرنسا فرنسا
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (19 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)135892.
166I

excofi

4TMH
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

excofi
ا شق 3 عمار2 لحبابي شارع الجوالن 

 ي و فاس ، 31000، فاس املغرب
4TMH شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 
ام الخيول تيسة - 34012 تاو ات 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
2095

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (11
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
.4TMH(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
غرض ا شركة بإوجاز):)مواو ة في)
األشغال املختلفة أو ا بناء//)كهربائي)

//)بيع مواد ا بناء)با توسيط.
تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
تاو ات) (34012 (- تيسة) الخيول  ام 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 500.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 5.000 (: محم ) حمي ي  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  حمي ي محم  عنوا ه(ا))
تاو ات) (34012 تيسة) ا  اخلة  حي 

املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  حمي ي محم  عنوا ه(ا))
تاو ات) (34012 تيسة) ا  اخلة  حي 

املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (23 بتاريخ) بتاو ات  االبت ائية 

2022)تحت رقم)47.
167I

Fiduciaire Le Médiateur

 MAJORELLE IMPORT

EXPORT
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

Fiduciaire Le Médiateur

 Bd(D›Anfa 1er(étage 18

 Casablanca، 20100، Casa

Maroc

 MAJORELLE IMPORT EXPORT

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي (في طور ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي 52 شارع 

زرقطوني ا طابق 1 ا شوة 3 اقامة 

ا رضا ا  ار ا بيضاء 20100 ا  ار 

ا بيضاء املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.345295

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تورر حل) (2022 ماي) (04 في) املؤرخ 

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)

 MAJORELLE ا وحي ) ا شريك 

رأسما ها) مبلغ  (IMPORT EXPORT

مورها) وعنوان  درهم  (100.000

اإلجتماعي)52)شارع زرقطوني ا طابق)

1)ا شوة)3)اقامة ا رضا ا  ار ا بيضاء)

ا  ار ا بيضاء)املغرب  تيجة) (20100

ل):)انذ ام االرباح بسبب ازمة كورو ا.

و ح د مور ا تصفية ب)52)شارع)

اقامة) (3 ا شوة) (1 زرقطوني ا طابق)

ا  ار ا بيضاء) (20100 ا رضا املغرب)

املغرب.)

و عين:

ا سي (2))اسية فناني و عنوا ه(ا))
تجزئة  بنى)2)رقم)56)سي ي مذروف)

ا بيضاء) ا  ار  (20100 ا بيضاء)

املغرب كمصفي)(2)) لشركة.

الح ود) اإلقتضاء) وعن   (

املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 

ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 18 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)824468.
168I

fiduciaire(la(koutoubia

 STE ركة مطاحن بالدي ش.م
MATAHINE BLADI

شركة املساهمة
تج و  م 2 مزاو ة مهام املسيرون

fiduciaire(la(koutoubia
 RUE HASSAN BEN M›BAREK
 GUELIZ(n 34- Marrakech ،

40000، MARRAKECH(MAROC
 STE ركة مطاحن بالدي ش.م
MATAHINE BLADI «شركة 

املساهمة»
وعنوان مورها االجتماعي: ا حي 

ا صناعي سي ي غا م رقم 414 - 
40000 مراكش املغرب .

«تج و  م 2 مزاو ة مهام املسيرون»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.8339
بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

املؤرخ في)20)ماي)2022
مهام) مزاو ة  م 2  تج و   تورر 

املسيرون مل 2:)6)سنوات.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (27 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136173.
169I

LEADER FIN

DRILLON MOROCCO
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تفويت حصص

LEADER FIN
ز وة شوفالي بيارد اإلقامة فا روس» 
E» ا طابق ا ثاني املكتب 12 ا  ار 
بيضاء، 20500، ا  ار بيضاء املغرب
DRILLON MOROCCO شركة 

عات املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 21 
ز وة سيميتيار إقامة  وري زون 
بوركون - 0000 ا بيضاء املغرب.

تفويت حصص



10999 الجريدة الرسميةع د)5721 - 22)عو ا وذ 2)1443 )22)وو يو)2022) 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.408211

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تمت) (2022 ماي) (05 في) املؤرخ 

املصادقة على):
ابرية) صوفيا  ((2) ا سي ) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (4.998
((2) ا سي ) حصة  فائ 2  (5.000
 05 بتاريخ) سا اي  سو  اج  دريلون 

ماي)2022.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
 19 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)00824685.
170I

فيكوجيس

KINAFER
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

فيكوجيس
43 ز وة موريطا يا ا شوة 4 جيليز ، 

40000، مراكش املغرب
KINAFER شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي متجر في 
ا طابق األر�سي تجزئة االفاق رقم 
1350 سذاد2 مراكش - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
135233

 01 في) مؤرخ  حر  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل)
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KINAFER
غرض ا شركة بإوجاز):)بيع و شراء)

مذادن الح و .

متجر في) (: عنوان املور االجتماعي)

رقم) االفاق  تجزئة  األر�سي  ا طابق 

 40000 (- مراكش) سذاد2  (1350

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)موسم كا تالي:

(: ا لطيف) عب   بلمين  ا سي  

درهم) (100 بويمة) حصة  (1.000

 لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا لطيف) عب   بلمين  ا سي  
 114 رقم) (5 ازيكي) .حي  عنوا ه(ا))

40000)مراكش املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا لطيف) عب   بلمين  ا سي  
 114 رقم) (5 ازيكي) ..حي  عنوا ه(ا))

40000)مراكش املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

أبريل) (27 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)125005.

171I

AAC AFRIC EXPERTISE

 MARITA MANAGED

SERVICES
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

AAC AFRIC EXPERTISE

 18-JET BUSINESS CLASS N°16

 LOT ATTAWFIK SIDI MAAROUF

 ، 20170، CASABLANCA

MAROC

 MARITA MANAGED SERVICES

شركة عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 63 شارع 

موالي ووسف ا طابق 2 رقم 13 - 

20330 ا  ار ا تيضاء املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

401275

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 

تم إع اد ا وا ون) (2018 فبراور) (27

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MARITA MANAGED SERVICES

غرض ا شركة بإوجاز):)-)خ مات)

استشارية  تصميم و تسييرو اعاد2)

تنظيم عمليات تكنو وجيا املذلومات.

63)شارع) عنوان املور االجتماعي):)

 -  13 رقم) (2 ا طابق) ووسف  موالي 

20330)ا  ار ا تيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 MARITA(GROUP(:(999(ا شركة

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

حصة) (1 (: بو كوط) ا سي  رحال 

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

 MARITA GROUP ا شركة)

 10020 شارع حسان) (17 عنوا ه(ا))

ا رباط املغرب.

عنوا ه(ا)) بو كوط  رحال  ا سي  

43)ز وة بني طا زا ا سوي�سي)10170 

ا رباط املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) بو كوط  رحال  ا سي  

43)ز وة بني طا زا ا سوي�سي)10020 

ا رباط املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 18 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

أبريل)2018)تحت رقم)663767.

172I

فيكوجيس

SLAVA TRAVAUX
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

فيكوجيس

43 ز وة موريطا يا ا شوة 4 جيليز ، 

40000، مراكش املغرب

SLAVA TRAVAUX شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع عب  

ا كريم الخطابي اقامة جواد 109 

ا طابق 3 رقم 43 جليز مراكش - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

135164

 23 في) مؤرخ  حر  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 مارس)

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 SLAVA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRAVAUX

أعمال) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

مختلفة.

شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 

جواد) اقامة  الخطابي  ا كريم  عب  
43)جليز مراكش) 3)رقم) ا طابق) (109

- 40000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  ا ياس اوت اصحا):)1.000 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
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اصحا) اوت  ا ياس  ا سي  
رقم) (3 امرشيش مرستان) عنوا ه(ا))

97 40000)مراكش املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
اصحا) اوت  ا ياس  ا سي  
رقم) (3 .امرشيش مرستان) عنوا ه(ا))

40000)مراكش املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
أبريل) (26 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)124931.
173I

FIDACTIVE

 SOCIETE DE
 CANALISATION ET

 D›AMENAGEMENT DIVERS
»Par abréviation »S.C.A.D

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

تأسيس شركة

FIDACTIVE
 Lot(N°545 N° 3 &4 2éme(etage

 hay(mohammadi(AGADIR ،
80000، AGADIR(MAROC

 SOCIETE DE CANALISATION ET
 D›AMENAGEMENT DIVERS Par
abréviation «S.C.A.D» شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 28 
 ET - 2 ح ائق امزيل بن سركاو

80000 اكادور املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
51635

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 وو يو) (01
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE DE CANALISATION ET
 D’AMENAGEMENT DIVERS Par

.»abréviation »S.C.A.D
-1)مواول) غرض ا شركة بإوجاز):)

أعمال األ ابيب وا تركيب واملذ ات.
وأعمال) تهيئة  أعمال  -2مواول 

متنوعة.
رقم) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 ET -  2 ح ائق امزيل بن سركاو) (28

80000)اكادور املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: شيكر) الحبيب  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  لحبيب ا شيكر عنوا ه(ا))
 ET 2(رقم)28)ح ائق امزيل بن سركاو

80000)اكادور املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  لحبيب ا شيكر عنوا ه(ا))
 ET 2(رقم)28)ح ائق امزيل بن سركاو

80000)اكادور املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (01 بتاريخ) باكادور  ا تجارية 

2022)تحت رقم)110137.
174I

GHIZLANE DOUBLANE

GOLD SOLAR
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمار2 ا ذب ي شارع محم  
ا سادس ، 24000، الج و 2 املغرب

GOLD SOLAR شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي محل 

با طابق االر�سي تجزئة ا نرجس رقم 
146 - 24000 الج و 2 املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

19427

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (28

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 GOLD(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SOLAR

 VENTE ET(:(غرض ا شركة بإوجاز

 INSTALLATION DE MATÉRIEL

.ÉLECTRONIQUE

محل) (: االجتماعي) املور  عنوان 

با طابق االر�سي تجزئة ا نرجس رقم)

146 - 24000)الج و 2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  عب  ا رحمان باري):)1.000 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
باري) ا رحمان  عب   ا سي  
االخشي ي) ز وة  (13 عنوا ه(ا))

ا طابق ا سفلي بوركون)20000)ا  ار)

ا بيضاء)املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
باري) ا رحمان  عب   ا سي  
االخشي ي) ز وة  (13 عنوا ه(ا))

ا طابق ا سفلي بوركون)20000)ا  ار)

ا بيضاء)املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (25 االبت ائية بالج و 2 بتاريخ)

2022)تحت رقم)27356.

175I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

BDP CONCEPT

إعالن متذ د ا ورارات

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence(Farah-Appt(n 3

 RDC(Camp(Mangin(Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

BDP CONCEPT «شركة عات 

املسؤو ية املح ود2 عات ا شريك 

ا وحي »

وعنوان مورها االجتماعي: قصبة 

توارك رقم 54 - - مراكش املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.47185

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

تم اتخاع) (2022 مارس) (23 املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)

قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

 10 قام ا سي  دوبورتور بير ارد ببيع)

في) حصصه  مجموع  من  حصص 

ا شركة افائ 2 ا سي  ر�سى ا زعري)

جابري

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

بن  رقم)7:)ا ذي ونص على ماولي:)

لحصص) الج و   ا توسيم  اصبح 

ا سي ) (- ا تالي) ا شكل  ا شركة على 

ا سي ) (- حصة) (90 دوبورتور بير ارد)

حصص) (10 جابري) ا زعري  ر�سى 

ا وا وني) ا شكل  اصبح  .وب ا ك 

املسؤو ية) شركة دات  (:  لشكة هو)

املح ود2)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136139.

176I
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مستامنة شامة

TRANSPORT YOUSSAYOUB
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع املسير2 رقم 142 ا طابق االول 

ا ناظور شارع املسير2 رقم 142 
ا طابق االول ا ناظور، 62000، 

ا ناظور املغرب
 TRANSPORT YOUSSAYOUB

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 
موسكو رقم 04 ا طابق ا ثاني 

ا شوة رقم 04  ذري ا شيخ ا ناظور 
- 62000 ا ناظور املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
24173

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (26
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANSPORT YOUSSAYOUB
:) ول) بإوجاز) ا شركة  غرض 
ا ودائع و االرسا يات ا وطني و ا  ولي
ا و) ا غير  لحساب  ا بضائع   ول 

طني و ا  ولي
ا تص ور و االستيراد.

شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 
موسكو رقم)04)ا طابق ا ثاني ا شوة)
(- ا ناظور) ا شيخ  04) ذري  رقم)

62000)ا ناظور املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: ا سي  اعرو�سي محم )
حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

ا سي  اعرو�سي محم ):)100000 
بويمة)100)درهم.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  اعرو�سي محم  عنوا ه(ا))
دوار اشا ا تمسمان ا  ريوش)62253 

ا  ريوش املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  اعرو�سي محم  عنوا ه(ا))
دوار اشا ا تمسمان ا  ريوش)62253 

ا  ريوش املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (30 بتاريخ) با ناضور  االبت ائية 

2022)تحت رقم)842.

177I

GHIZLANE DOUBLANE

ACHRAF CYCLO
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمار2 ا ذب ي شارع محم  
ا سادس ، 24000، الج و 2 املغرب

ACHRAF CYCLO شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي مركز اح  

اوالد عي�سى - 24000 الج و 2 
املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
19425

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (27
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ACHRAF CYCLO

 VENTE (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

 DE TOUS TYPES MOTOCYCLES

.NEUFS OU D’OCCASIONS

مركز) (: االجتماعي) املور  عنوان 

الج و 2) (24000 (- اح  اوالد عي�سى)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: افويري) اشرف  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) افويري  اشرف  ا سي  

 24000 عي�سى) اوالد  اح   مركز 

الج و 2 املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) افويري  اشرف  ا سي  

 24000 عي�سى) اوالد  اح   مركز 

الج و 2 املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (25 االبت ائية بالج و 2 بتاريخ)

2022)تحت رقم)27857.

178I

Sayarh(&(Menjra

AKKON SHIPPING MAROC
تأسيس شركة املساهمة

Sayarh & Menjra

 Zerktouni(Casablanca، 52

20000، Casablanca(Maroc

 AKKON SHIPPING MAROC

«شركة املساهمة» 

وعنوان مورها االجتماعي: زاوية ز وة 

كمال محم  و ز وة فوير محم ، 

عمار2 سيميراميس، ا طابق 12، 

ا  ار ا بيضاء -، 20300 ا  ار 

ا بيضاء املغرب

إعالن عن تأسيس « شركة 

املساهمة»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.544593

في) مؤرخ  حر  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (05

األسا�سي  شركة املساهمة باملميزات)

ا تا ية:

شكل ا شركة):)شركة املساهمة).

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AKKON SHIPPING MAROC

وكا ة) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا شحن ا بحري.
زاوية) (: االجتماعي) املور  عنوان 
ز وة كمال محم  و ز وة فوير محم ،)

(،12 ا طابق) سيميراميس،) عمار2 

ا  ار ا بيضاء)-)20300)ا  ار ا بيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة:)99)سنة.

 500.000 ويبلغ رأسمال ا شركة)

درهم،

موسم كا تالي:

 AKKON( Denizcilik ا شركة)

 Nakliyat( ve( Ticaret( AS( :( 4.996

درهم) (499.600 بويمة) حصة 

 لحصة.

حصة) (1 (: ا سي  هكان سيفيك)

بويمة)100)درهم  لحصة).

حصة) (1 (: اسيل) سليم  ا سي  

بويمة)100)درهم  لحصة).

حصة) (1 (: اكار) راسيم  ا سي  

بويمة)100)درهم  لحصة).

1)حصة بويمة) (: ا سي  باكي اكار)

100)درهم  لحصة).

مجلس) أعضاء) أو  املتصرفون 

ا رقابة:)

 AKKON( Denizcilik ا شركة)

بصفته(ا)) (Nakliyat ve Ticaret AS

 KISIKLI عنوا ه(ا)) متصرف 

 MAHALLESİ,( ALEMDAĞ( CAD,

 NO:17/1,( ÜSKÜDAR( 34000

اسطنبول تركيا.
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بصفته(ا)) سيفيك  هكان  ا سي  
االدار2) مجلس  رئيس  و  متصرف 
 Tüccarbaşi( Sokak, عنوا ه(ا))
 Balçay( Apt,( No( :( 11/35,
اسطنبول) (Sahrayicedid 34000

تركيا
بصفته(ا)) اسيل  سليم  ا سي  
عنوا ه(ا)) عام  م ور  و  متصرف 
 Küçükbakkalköy Mah, Ulusoy
 Sk, Mavisu Sitesi, Tip2-11,
 No:12I( İç( Kapı( No:7,( Ataşehir

34000)اسطنبول تركيا
بصفته(ا)) اكار  راسيم  ا سي  
 Kisikli Mah, عنوا ه(ا)) متصرف 
 Büyük(Çamlica( Cad,(No( :( 17/H

34000)اسطنبول تركيا
بصفته(ا)) اكار  باكي  ا سي  
 Kisikli Mah, عنوا ه(ا)) متصرف 
 Büyük(Çamlica(Cad,(No( :(17/G,

Üsküdar(34000)اسطنبول تركيا
مراقب أو مراقبي الحسابات):

 ECOVIS MOROCCO ا شركة)
ومثلها ا سي  مه ي بنو ة)(ا)بصفته)
(،34 عنوا ه(ا)) الحسابات  مراقب 
ا نخيل،) فضاء) ا شيخ،) شرم  ز وة 
20340)  ار ا بيضاء) ا  ار ا بيضاء)

املغرب
األسا�سي) ا نظام  موتضيات 
توزيع) و  االحتياطي  بتكوين  املتذلوة 

األرباح):
في) خمسة  نسبة  اقتطاع  وتم 
املائة من ا ربح ا صافي  لسنة املا ية)
احتياطي) وخصص  تكوين صن وق 
على) ا وا وني،) االحتياطي  و عى 
خسارات) ا ربح  هذا  من  ونوص  أن 
إن كا ت هناك) ا سنوات املنصرمة،)

خسارات.
إ زامي) غير  اا وتطاع  هذا  وصبح 
ا وا وني) االحتياطي  مبلغ  تجاوز  إعا 

عشر رأسمال ا شركة.
كما تجري على أرباح ا سنة املا ية)
ا هادفة) األخرى  اا وتطاعات  كل 
إلى تكوين احتياطي وفرضه ا وا ون)
أن) ومكن  اختياري  احتياطي  أو  (،
تتخذ الجمذية ا ذامة ا ذادوة قرارا)

بتكوينه قبل كل توزيع أل رباح.

املنصوص) الخاصة  اإلمتيازات 
عليها  كل شخص):

 م ونص على أي امتيازات خاصة)
في ا نظام األسا�سي..

بوبول) متذلوة  موتضيات 
تفويت) املخول  هم  األشخاص 
األسهم وتذيين جهاز ا شركة املخول)

 ه ا بث في طلبات ا وبول):
وخضع تفويت األسهم  لغير بأوة)
صفة من ا صفات ملوافوة ا شركة)

وفوا  لموتضيات ا وا و ية).
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 30 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)825578.

179I

PREMIUM FINANCE

TRAVBON
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تحويل املور االجتماعي  لشركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

TRAVBON شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع عب  
ا كريم الخطابي إقامة جواد عمار2 
109 شوة رقم 43 ا طابق ا ثا ث - 

40000 مراكش املغرب.
تحويل املور االجتماعي  لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.119491

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تم تحويل) (2022 ماي) (18 املؤرخ في)
من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 
إقامة) الخطابي  ا كريم  عب   «شارع 
 43 رقم) شوة  (109 عمار2) جواد 
مراكش) (40000 (- ا ثا ث) ا طابق 
األر�سي) ا طابق  «شوة  إلى) املغرب»)
 -  205 رقم) سميرس  بناني  تجزئة 

40000)مراكش املغرب».

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (31 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136261.

180I

COFIRAD

AUTOMOTIVE PLANET
شركة عات املسؤو ية املح ود2

حل شركة

COFIRAD

 96BD CHEFCHAOUNI

 RESIDENCE(MENZEH(B11 FES

V.N ، 30200، FES(MAROC

AUTOMOTIVE PLANET شركة 

عات املسؤو ية املح ود2(في طور 

ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي 109 شارع 

موالي رشي  طريق صفرو - 30020 

فاس املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.44715

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

تورر حل) (2021 وناور) (25 املؤرخ في)

املح ود2) املسؤو ية  عات  شركة 

مبلغ) (AUTOMOTIVE PLANET

وعنوان) درهم  (100.000 رأسما ها)

شارع موالي) (109 اإلجتماعي) مورها 

فاس) (30020 (- رشي  طريق صفرو)

و ع م) املنافسة  (: ل) املغرب  تيجة 

الحصول على ا صفوات).

شارع) ب  ا تصفية  مور  ح د  و 

موالي عب  هللا رقم)31)طريق اوموزار)

- 30010)فاس املغرب.)

و عين:

كريم  صير و عنوا ه(ا)) ا سي (2))

طريق) (31 شارع موالي عب  هللا رقم)

املغرب) فاس  (30010 اوموزار)

كمصفي)(2)) لشركة.

الح ود) اإلقتضاء) وعن   (

املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 

ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (

دجنبر) (03 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2021)تحت رقم)5487/21.

181I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

GLUNTA HOLDINGS
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتا يا صن وق ا برو  

2609 ، 40000، مراكش املغرب

GLUNTA HOLDINGS شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 57 شارع 

موريتا يا صن وق ا برو  2609 - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

125919

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 

ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (05

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. GLUNTA HOLDINGS

(: بإوجاز) ا شركة  غرض 

وا وابضة) واإلدار2  االستشارات 

واستثمارات األسهم.

57)شارع) عنوان املور االجتماعي):)

 -  2609 ا برو ) صن وق  موريتا يا 

40000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
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ا شركة:) رأسمال  مبلغ 
100.000,00)درهم،)موسم كا تالي:

 Michael Patrick ا سي )
بويمة) حصة  (DEMPSEY( :( 1.000

100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
 Michael Patrick ا سي )
ا والوات) (- (- (- عنوا ه(ا)) (DEMPSEY

املتح 2 األمريكية).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
 Michael Patrick ا سي )
ا والوات) (- (- (- عنوا ه(ا)) (DEMPSEY

املتح 2 األمريكية)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (30 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136235.
182I

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

STE ALICOMAR
إعالن متذ د ا ورارات

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE
 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 FES(CARREFOUR(N° 18 4
 EME(ETAGE -FES ، 30000، FES

MAROC
STE ALICOMAR «شركة 

املساهمة»
وعنوان مورها االجتماعي: رقم 151 
تجزئة ا نماء حي بنسود2 - 30100 

فاس مغرب.
«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 
.21587

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
تم اتخاع) (2021 وو يو) (03 املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)
قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
ادماج اسهم شركة)ANVIAN) فائ 2)

 THOIR CONCEPT(شركة
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
على) ونص  ا ذي  (:6 رقم) بن  
اسهم شركة) من  (5% ادماج) ماولي:)

 THOIR شركة) ANVIAN) فائ 2 

 5000 قيمتها) تبلغ  ا تي  (CONCEPT

ا سي ) ممتلها  شخص  في  سهم 

 MANUEL ANTONIO PEREGRIN

 CABALLERO

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يوز) (05 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2021)تحت رقم)2277.

183I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

CHAMARRECK
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتا يا صن وق ا برو  

2609 ، 40000، مراكش املغرب

CHAMARRECK شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 57 شارع 

موريتا يا صن وق ا برو  2609 - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

125921

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (18

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHAMARRECK

تأجير) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

جميع املباني املفروشة).

57)شارع) عنوان املور االجتماعي):)

 -  2609 ا برو ) صن وق  موريتا يا 

40000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 Gérard, Louis ا سي )
OFFREDY(:(500)حصة بويمة)100 

درهم  لحصة).
 Carole, Pascale ا سي 2)
 VOLCKAERT(ép(OFFREDY(:(400

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
 Ginette RORET ép ا سي 2)
بويمة) حصة  (VOLCKAERT( :( 100

100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
 Gérard, Louis OFFREDY( ا سي
 Rue Jean Nicoli  9 عنوا ه(ا))

Porto-Vecchio 20137)فرنسا.
 Carole, Pascale ا سي 2)
 VOLCKAERT ép OFFREDY
 Rue Jean Nicoli  9 عنوا ه(ا))

Porto-Vecchio 20137)فرنسا.
 Ginette RORET ép ا سي 2)
 Rue De 78((ا)عنوا ه(VOLCKAERT
 Meaux 77515 Saint-Augustin

فرنسا.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
 Gérard, Louis OFFREDY( ا سي
 Rue Jean Nicoli  9 عنوا ه(ا))

Porto-Vecchio 20137)فرنسا
 Carole, Pascale ا سي 2)
 VOLCKAERT ép OFFREDY
 Rue Jean Nicoli  9 عنوا ه(ا))

Porto-Vecchio 20137)فرنسا
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (30 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136250.
184I

مستامنة شامة

MOUNIR WOOD
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع املسير2 رقم 142 ا طابق االول 

ا ناظور شارع املسير2 رقم 142 
ا طابق االول ا ناظور، 62000، 

ا ناظور املغرب

MOUNIR WOOD شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

موسكو رقم 04 ا طابق ا ثاني 
ا شوة  رقم 4  ذري ا شيخ ا ناظور 

- 62000 ا ناظور املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

24163

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (25

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOUNIR WOOD

غرض ا شركة بإوجاز):)بيع و شراء)

الخشب

ا و) ا غير  لحساب  ا بضائع   ول 

طني و ا  ولي

ا تص ور و االستيراد.

شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 

موسكو رقم)04)ا طابق ا ثاني ا شوة)

(- ا ناظور) ا شيخ  4) ذري   رقم)

62000)ا ناظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  منير عبي 2):)1.000)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

 100000 (: عبي 2) منير  ا سي  

بويمة)100)درهم.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) عبي 2  منير  ا سي  
ا ناظور) (250 براقة رقم) اعوادا  حي 

62000)ا ناظور املغرب.
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وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) عبي 2  منير  ا سي  
ا ناظور) (250 براقة رقم) اعوادا  حي 

62000)ا ناظور املغرب
سفيان) ا سذي ي  ا سي  
ا ناظور) (9 حي ترقاع رقم) عنوا ه(ا))

62000)ا ناظور املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (30 بتاريخ) با ناضور  االبت ائية 

2022)تحت رقم)843.
185I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

SM 73
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence(Farah-Appt(n 3
 RDC(Camp(Mangin(Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

SM 73 شركة عات املسؤو ية 
املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي اقامة فرح 
كامب منجان ا شوة رقم 2 ا طابق 

االر�سي جليز - 40000 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 
املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
125999

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (18
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
.SM 73(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
تاجير) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا شوق الجاهز2)-)اعمال ا بناء.
اقامة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 2 رقم) ا شوة  منجان  كامب  فرح 
 40000 (- جليز) االر�سي  ا طابق 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 
ا شركة):)99)سنة).

 10.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)موسم كا تالي:

ا سي   و وار  يكوالس):)50)حصة)
بويمة)100)درهم  لحصة).

 50 (: سيلين) ميجا ت  ا سي 2 
حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي   و وار  يكوالس عنوا ه(ا))
 64200 كاستاجنيت) مسار 

كاستاغنيت فرنسا.
سيلين) ميجا ت  ا سي 2 
 64200 عنوا ه(ا))مسار كاستاجنيت)

كاستاغنيت فرنسا.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي 2  و وار  يكوالس)
 64200 عنوا ه(ا))مسار كاستاجنيت)

كاستاغنيت فرنسا
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (01 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136336.
186I

Fiduciaire E.C.C.F

SOCIETE L&F
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تحويل املور االجتماعي  لشركة

Fiduciaire E.C.C.F
4 مكرر بلوك ل ز وة ساحل ا ذاج 
ا نهضة ، 25000، خريبكة املغرب

SOCIETE(L&F شركة عات 
املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 44 شوة 4 
طابق 2 ساحة املجاه ون - 25000 

خريبكة املغرب.
تحويل املور االجتماعي  لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.4793

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
املؤرخ في)30)مارس)2022)تم تحويل)
الحالي  لشركة) االجتماعي  املور 
ساحة) (2 طابق) (4 شوة) (44» من)
املجاه ون)-)25000)خريبكة املغرب»)

 20 R)شارع) بلوك) (1 طابق) (298» إلى)

25000)خريبكة) (- غشت حي ا نهضة)

املغرب».

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (18 بتاريخ) بخريبكة  االبت ائية 

2022)تحت رقم)215.

187I

PREMIUM FINANCE

TRAVBON
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

توسيع نشاط ا شركة)

PREMIUM FINANCE

 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

TRAVBON شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها االجتماعي شارع عب  

ا كريم الخطابي إقامة جواد عمار2 

109 شوة رقم 43 ا طابق ا ثا ث - 

40000 مراكش املغرب .

توسيع نشاط ا شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.119491

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

املؤرخ في)18)ماي)2022)تمت إضافة)

إلى نشاط ا شركة) ا تا ية  األنشطة 

الحالي):

.)استيراد وتوزيع وتص ور وتسويق)

األجهز2 ا طبية

.)استيراد وتوزيع وتص ور وتسويق)

ومنتجات) ا تجميل  مستحضرات 

واملكمالت) ا شخصية  ا نظافة 

ا غذائية..

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (

ماي) (31 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136261.

188I

Fiduciaire E.C.C.F

SOCIETE L&F
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تحويل ا شكل ا وا وني  لشركة

Fiduciaire E.C.C.F
4 مكرر بلوك ل ز وة ساحل ا ذاج 
ا نهضة ، 25000، خريبكة املغرب

SOCIETE(L&F شركة عات 
املسؤو ية املح ود2

و عنوان مورها االجتماعي 44 شوة 4 
طابق 2 ساحة املجاه ون - 25000 

خريبكة .
تحويل ا شكل ا وا وني  لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.4793

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
املؤرخ في)30)مارس)2022)تم تحويل)
ا شكل ا وا وني  لشركة من)«شركة)
عات املسؤو ية املح ود2»)إلى)«شركة)
عات مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك)

ا وحي ».
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (18 بتاريخ) بخريبكة  االبت ائية 

2022)تحت رقم)215.
189I

MON COMPTABLE SARL

TAZDAYT MESSAGERIE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

MON COMPTABLE SARL
20 ز وة سجلماسة ، 60000، 

وج 2 املغرب
TAZDAYT MESSAGERIE شركة 

عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 
املوح ون حي بركوكس قصر ز اكة - 

61004 فجيج املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
1081

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (04



11005 الجريدة الرسميةع د)5721 - 22)عو ا وذ 2)1443 )22)وو يو)2022) 

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TAZDAYT MESSAGERIE
:) ول) بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا بضائع لحساب ا غير.
شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 
(- املوح ون حي بركوكس قصر ز اكة)

61004)فجيج املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: محم ) فضلي  ا سي  
حصة بويمة)100.000)درهم  لحصة)

.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) محم   فضلي  ا سي  
فجيج شارع املوح ون حي بركوكس)

قصر ز اكة)61004)فجيج املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) محم   فضلي  ا سي  
فجيج شارع املوح ون حي بركوكس)

قصر ز اكة)61004)فجيج املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (30 بتاريخ) بفجيج  االبت ائية 

2022)تحت رقم)71/2022.

190I

Fiduciaire E.C.C.F

SOCIETE L&F
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تفويت حصص

Fiduciaire E.C.C.F
4 مكرر بلوك ل ز وة ساحل ا ذاج 
ا نهضة ، 25000، خريبكة املغرب

SOCIETE(L&F شركة عات 
املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 44 شوة 4 

طابق 2 ساحة املجاه ون - 25000 

خريبكة املغرب.

تفويت حصص
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.4793

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تمت) (2022 مارس) (30 في) املؤرخ 

املصادقة على):

مراد ا شيتامي) ((2) تفويت ا سي )

500)حصة اجتماعية من أصل)500 

عب ا فتاح) ((2) حصة  فائ 2 ا سي )

بوزاهير بتاريخ)10)ماي)2022.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (

ماي) (18 بتاريخ) بخريبكة  االبت ائية 

2022)تحت رقم)215.

191I

مستامنة شامة

KANDIL LUX IMMOBILIER
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تفويت حصص

مستامنة شامة
شارع املسير2 رقم 142 ا طابق االول 

ا ناظور شارع املسير2 رقم 142 

ا طابق االول ا ناظور، 62000، 

ا ناظور املغرب

 KANDIL LUX IMMOBILIER

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي حي املطار 

شارع مورسيا اقامة اسراء ا ناظور - 

62000 ا ناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.21487

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

تمت) (2021 23) و بر) في) املؤرخ 

املصادقة على):

ا  ون) (2)) ور  ا سي ) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (1.000 شيلح)

أصل)1.000)حصة  فائ 2 ا سي )(2))

محم  قن ول بتاريخ)23) و بر)2021.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
االبت ائية با ناضور بتاريخ)07)دجنبر)

2021)تحت رقم)4556.
192I

مستامنة شامة

KANDIL LUX IMMOBILIER
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تذيين مسير ج و   لشركة

مستامنة شامة
شارع املسير2 رقم 142 ا طابق االول 

ا ناظور شارع املسير2 رقم 142 
ا طابق االول ا ناظور، 62000، 

ا ناظور املغرب
 KANDIL LUX IMMOBILIER

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي حي املطار 
شارع مورسيا اقامة اسراء ا ناظور - 

62000 ا ناظور املغرب.
تذيين مسير ج و   لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.21487

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تم تذيين) (2021 23) و بر) املؤرخ في)
مسير ج و   لشركة ا سي (2))قن ول)

محم  كمسير وحي 
تبذا  وبول استوا ة املسير.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية با ناضور بتاريخ)07)دجنبر)

2021)تحت رقم)4556.
193I

segex

 CAMIONNAGE ROUTIER
ZH

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

حل شركة

segex
 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16 , App 12 FES(BP 2324 ،
30000، fes(MAROC

 CAMIONNAGE ROUTIER ZH
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي (في طور ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي محل رقم 

2 قطذة 18 تجزئة ا ذنبر2 طريق 

عين ا سمن فاس - 30000 فاس 

املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.62729

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

تورر حل) (2022 02)مارس) املؤرخ في)

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)

 CAMIONNAGE ا وحي ) ا شريك 

رأسما ها) مبلغ  (ROUTIER ZH

مورها) وعنوان  درهم  (100.000

 18 قطذة) (2 رقم) محل  اإلجتماعي 

ا سمن) عين  طريق  ا ذنبر2  تجزئة 

فاس)-)30000)فاس املغرب  تيجة ل)

:)ع م تحويق األرباح.

و ح د مور ا تصفية ب محل رقم)

2)قطذة)18)تجزئة ا ذنبر2 طريق عين)

ا سمن فاس)-)30000)فاس املغرب.)

و عين:

و) زوهري  حمي   ا سي (2))
الج و ) حي  (777 رقم) عنوا ه(ا))

املغرب) فاس  (30000 ا ذليا) زواغة 

كمصفي)(2)) لشركة.

الح ود) اإلقتضاء) وعن   (

املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 

ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

مارس) (09 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)1262.

194I

TAGES CONSULTING

AFM FONCIERE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

TAGES CONSULTING

 N 309 Lot. Haj(Fateh 1er(étage

Q. El(Oulfa ، 20260، ا  ار 

ا بيضاء املغرب
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AFM FONCIERE شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي (في طور ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي تواطع 

شارع أحم  ا شرقي وشارع علي عب  

ا رزاق، إقامة حوول آ فا ا طابق 

ا تاني - 20250 ا  ار ا بيضاء 

املغرب.

حل شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.417247

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تورر حل) (2022 ماي) (16 في) املؤرخ 

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)

 AFM FONCIERE ا وحي ) ا شريك 

درهم) (100.000 رأسما ها) مبلغ 

تواطع) اإلجتماعي  مورها  وعنوان 

شارع أحم  ا شرقي وشارع علي عب )

ا طابق) آ فا  حوول  إقامة  ا رزاق،)

ا تاني)-)20250)ا  ار ا بيضاء)املغرب)

 تيجة ل):)نشاط تجاري متوقف.

تواطع) ب  ا تصفية  مور  ح د  و 

شارع أحم  ا شرقي وشارع علي عب )

 20260 (- إقامة حوول آ فا) ا رزاق،)

ا  ار ا بيضاء)املغرب.)

و عين:

ا فصيل بن  فري    ا سي (2))

طماريس) كنز  اقامة  عنوا ه(ا)) و  (

دار بوعز2) (27223 طماريس) (26 رقم)

املغرب كمصفي)(2)) لشركة.

الح ود) اإلقتضاء) وعن   (

املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 

ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 31 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)825919.

195I

moorish co

RADICMED
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

moorish co
 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
RADICMED شركة عات املسؤو ية 

املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي 9ز وة 

ا ضاوي شوة 1 اميل زول - 20000 
ا  ار ا بيضاء املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 
املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
544599

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (25
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RADICMED
:) شراء) بإوجاز) ا شركة  غرض 
وا تمثيل) ا  و ية  وا وساطة  وا بيع 
بجميع أشكا ه واالستيراد وا تص ور)
املواد) وتجهيز  وا تصنيع  وا توزيع 
واملذ ات) األساسية  وا زيوت  الخام 
ا تحليلية) واألجهز2  ا طبية 
اإلشذاعي) واإلشذاعية  لذالج 

وا صي الني.
9ز وة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 20000 1)اميل زول)-) ا ضاوي شوة)

ا  ار ا بيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  كريم املختاري):)500)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
 500 (: بوجوان) أسماء) ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) املختاري  كريم  ا سي  
11)ز وة ا نسرين حي ا راحة)20000 

ا  ار ا بيضاء)املغرب.
ا سي 2 أسماء)بوجوان عنوا ه(ا))
 8 شوة) (2 ز وة ا نسرين طابق) (138
زاوية ميموزا حي ا راحة)20000)ا  ار)

ا بيضاء)املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) املختاري  كريم  ا سي  
11)ز وة ا نسرين حي ا راحة)20000 

ا  ار ا بيضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 30 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)825481.
196I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

ISTITMAR TAYSSIR
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME(ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC
ISTITMAR TAYSSIR شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي عمار2 

س10 رقم 10 حي االدارسة 2 فاس - 
30000 فاس املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
72727

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (28
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ISTITMAR TAYSSIR

منذش) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

عواري.

عمار2) (: االجتماعي) املور  عنوان 
س10)رقم)10)حي االدارسة)2)فاس)-)

30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: املنيني) عثمان  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) املنيني  عثمان  ا سي  

عين) طريق  (1 ا زهور) تجزئة  (108

ا شوف فاس)30000)فاس املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) محم   امزري  ا سي  
رقم)92)تجزئة سذي 2 ضيذة)2)تغات)

فاس)30000)فاس املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ا تجارية بفاس بتاريخ)30)ماي)2022 

تحت رقم)2814.

197I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

OREMIN
إعالن متذ د ا ورارات

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence(Farah-Appt(n 3

 RDC(Camp(Mangin(Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

OREMIN «شركة عات املسؤو ية 

املح ود2»
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وعنوان مورها االجتماعي: طريق 
فاس كلم13 دواراوالد زريب ا بور 
جماعة ا وي ان مراكش - - مراكش 

املغرب.
«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 
.120057

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
اتخاع) تم  (2022 ماي) (26 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)
قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
مجموع) ببيع  (LIJUAN شركة) قامت 
حصصها في ا شركة واملو ر2 ب)250 

حصة  فائ 2 ا سي  عب  هللا ملين
قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)
ببيع) فيكنجر  اوريليا  ا سي 2  قامت 
مجموع حصصها في ا شركة واملو ر2)
ب)250)حصة  فائ 2 ا سي  عب  هللا)

ملين
على) ونص  ا ذي  (:3 رقم) قرار 
ا سي 2) من  كل  استوا ة  ماولي:)
اوريليا فيكنجر وا سي  مينيتي جون)
كمسيرون) مهامهما  من  سباستيان 
ا توقيع) عن  ا تخلي  مع   لشركة 

ا بنكي
قرار رقم)4:)ا ذي ونص على ماولي:)
كمسير) ملين  هللا  عب   ا سي   تذيين 

وحي   لشركة
قرار رقم)5:)ا ذي ونص على ماولي:)
من) ا وا وني  لشركة  ا شكل  تغيير 

SARL AU(الى(SARL
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
بن  رقم)6:)ا ذي ونص على ماولي:)
ا شركة) حصص  مجموع  اصبح 
واملو ر2 ب)500)حصة كلها في ملكية)
ا سي  عب  هللا ملين وب ا ك اصبحت)
شركة دات املسؤو ية املح ود2 دات)

ا شريك ا وحي 
على) ونص  ا ذي  (:14 رقم) بن  
تسير ا شركة من طرف مسير) ماولي:)

وحي  وهو ا سي  عب  هللا ملين
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (03 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136451.
198I

MY BUSINESS SPACE

PRESSING COSTA DEL SOL
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تفويت حصص

MY BUSINESS SPACE
 N°1 , 1er(ETG(RUE(BAGHDAD

 MOHAMMEDIA ، 28820،
MOHAMMEDIA MAROC

 PRESSING COSTA DEL SOL
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي سكن 

ابن رش  في ا طابق األر�سي األيسر 
، مبنى B-11 املحم وة - 28820 

املحم وة املغرب.
تفويت حصص

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.25827

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تمت) (2022 مارس) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):
ا سذ وة) ((2) ا سي ) تفويت 
اجتماعية من) حصة  (500 ا ذبا�سي)
ا سي ) حصة  فائ 2  (1.000 أصل)
مارس) (17 بتاريخ) مزيان  رضوان  ((2)

.2022
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
ماي) (18 االبت ائية باملحم وة بتاريخ)

2022)تحت رقم)928.
199I

GLOBAL ADVICE

MY COIN
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

GLOBAL ADVICE
17 شارع باحماد طابق 4 رقم 7 ، 

20000، ا  ارا بيضاء املغرب
MY COIN شركة عات املسؤو ية 

املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 7 

ز وة أحم  توكي ا طابق 2 رقم 10 - 
20000 ا  ار ا بيضاء املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 
املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

544477

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (16

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 MY (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COIN

استغالل) (: غرض ا شركة بإوجاز)

موهى.
 7 رقم) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 -  10 2)رقم) ز وة أحم  توكي ا طابق)

20000)ا  ار ا بيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 500 (: عاطف) محمود  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

ا سي  واسين جروي ):)500)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  محمود عاطف عنوا ه(ا))

ا شوة) (04 طابق) يسرى  عملية  (21

ا  ار) (20000 امرود عين ا شق) (17

ا بيضاء)املغرب.

عنوا ه(ا)) جروي   واسين  ا سي  

اقامة ابواب كا يفورني عمار2)10)ط)

03)شوة)14)عين ا شق)20000)ا  ار)

ا بيضاء)املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  محمود عاطف عنوا ه(ا))

ا شوة) (04 طابق) يسرى  عملية  (21

ا  ار) (20000 امرود عين ا شق) (17

ا بيضاء)املغرب

عنوا ه(ا)) جروي   واسين  ا سي  

اقامة ابواب كا يفورني عمار2)10)ط)

03)شوة)14)عين ا شق)20000)ا  ار)

ا بيضاء)املغرب.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 26 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)-.

200I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

SOCIETE TRABAR SARL AU
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE ، 34000،

TAOUNATE MAROC

 SOCIETE TRABAR SARL AU

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي مركز 

تمضيت تاو ات - 34000 تاو ات 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

2099

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (06

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE TRABAR SARL AU

اعمال) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا بناء)و اعمال اخرى).

مركز) (: االجتماعي) املور  عنوان 

تاو ات) (34000 (- تاو ات) تمضيت 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
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ا سي  مصطفى ا برو�سي):)1.000 
حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

ا برو�سي) مصطفى  ا سي  
عنوا ه(ا))دوار بوهية تمضيت تاو ات)

34000)تاو ات املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا برو�سي) مصطفى  ا سي  
عنوا ه(ا))دوار بوهية تمضيت تاو ات)

34000)تاو ات املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (30 بتاريخ) بتاو ات  االبت ائية 

2022)تحت رقم)279.
201I

FINCOSA MARRAKECH

KHAYALI TRAVAUX
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عب  ا كريم الخطابي اقامة 
رقية عمار2 180 بلوك B ا طابق 

االول ا شوة 7 ، 40000، مراكش 
املغرب

KHAYALI TRAVAUX شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي 13 ز وة 
احم  املجاطي اقامة اال ب ا طابق 

االول رقم 8 حي املذاريف ا فا - 
20000 ا  ار ا بيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
544901

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (19
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KHAYALI TRAVAUX
:)مواول في) غرض ا شركة بإوجاز)

االشغال املختلفة او ا بناء.
ز وة) (13 (: عنوان املور االجتماعي)
احم  املجاطي اقامة اال ب ا طابق)
(- ا فا) املذاريف  حي  (8 رقم) االول 

20000)ا  ار ا بيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: ا سي  خيالي عب  ا نبي)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  خيالي عب  ا نبي عنوا ه(ا))
 667 رقم) ا ذزوزية  اشذوف  دوار 
سي ي غا م)40000)مراكش املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  خيالي عب  ا نبي عنوا ه(ا))
 667 رقم) ا ذزوزية  اشذوف  دوار 
سي ي غا م)40000)مراكش املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 31 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)825777.
202I

S.H EXPERTISE

A.K.R.M TRAVAUX
شركة عات املسؤو ية املح ود2

قفل ا تصفية

S.H EXPERTISE
 Rue Chrarda RDC ,10

 Derb Loubila Bourgogne
 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC
A.K.R.M TRAVAUX شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي : 10 ز وة 
شرارد2 ا طابق ا سفلي درب  وبيال 

بوركون - 20053 ا  ارا بيضاء 
املغرب.

قفل ا تصفية

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
.397725

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر حل) (2022 وناور) (14 املؤرخ في)
عات) شركة  (A.K.R.M TRAVAUX
رأسما ها) مبلغ  املح ود2  املسؤو ية 
مورها) وعنوان  درهم  (100.000
ا طابق) ز وة شرارد2  (10 اإلجتماعي)
ا سفلي درب  وبيال بوركون)-)20053 
ا  ارا بيضاء)املغرب  تيجة  صذوبة)

إلستثمار.
و عين:

و) ا غنمي كريم  محم   ا سي (2))
359)شارع ا طاهر ا ذلوي) عنوا ه(ا))
املغرب) ا  ارا  بيضاء) (20250

كمصفي)(2)) لشركة.
و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)
ز وة) (10 وفي) (2022 ماي) (19 بتاريخ)
ا سفلي درب  وبيال) ا طابق  شرارد2 
ا  ارا بيضاء) (20053 (- بوركون)

املغرب.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 31 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)825663.

203I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

GIPROAIR
إعالن متذ د ا ورارات

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence(Farah-Appt(n 3
 RDC(Camp(Mangin(Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

GIPROAIR «شركة عات املسؤو ية 
املح ود2»

وعنوان مورها االجتماعي: طريق 
فاس كلم 11 دوار ملحم ويا ا بور 
جماعة ا وي ان - - مراكش املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.120749
بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
تم اتخاع) (2022 أبريل) (28 املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)

قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
قامت شركة)LIJUAN)ببيع)80)حصة)
ا شركة) في  حصصها  مجمع  من 
واملو ر2 ب)250)حصة  فائ 2 شركة)

JOJA
على) ونص  ا ذي  (:2 رقم) قرار 
ا كسيس) المين  ا سي   قام  ماولي:)
85)حصة من مجموع حصصه) ببيع)
حصة) (250 ب) واملو ر2  ا شركة  في 

JOJA(فائ 2 شركة 
قرار رقم)3:)ا ذي ونص على ماولي:)
الى) االجتماعي  لشركة  املور  تحويل 
ا ذنوان ا تالي):)ا حي ا صناعي سي ي)
غا م رقم)484)املكتب رقم)9)مراكش
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
بن  رقم)6:)ا ذي ونص على ماولي:)
لحصص) الج و   ا توسيم  اصبح 
-)شركة) (: ا شركة على ا شكل ا تالي)
ا سي  المين) (- حصة) (LIJUAN 170
 JOJA شركة) (- حصة) (165 ا كسيس)

165)حصة)
بن  رقم)4:)ا ذي ونص على ماولي:)
هو:) االجتماعي  لشركة  املور  اصبح 
ا حي ا صناعي سي ي غا م رقم)484 

املكتب رقم)9)مراكش
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (02 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136374.
204I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 SOCIETE BRAHOTRA SARL
AU

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

تأسيس شركة

STE FIDNEJ BUREAU SARL
 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE ، 34000،
TAOUNATE MAROC

 SOCIETE BRAHOTRA SARL AU
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي دوار دار 

اخنس ا زريزر امتيو2  وطة تاو ات - 
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34000 تاو ات املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

2101

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 

ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (20

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE BRAHOTRA SARL AU

اعمال) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا بناء)و اعمال اخرى.

دوار دار) (: عنوان املور االجتماعي)

اخنس ا زريزر امتيو2  وطة تاو ات)-)

34000)تاو ات املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  ابراهيم ا شحيطي):)1.000 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا شحيطي) ابراهيم  ا سي  

ا زريزر) اخنس  دار  دوار  عنوا ه(ا))

تاو ات)34000)تاو ات املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا شحيطي) ابراهيم  ا سي  

ا زريزر) اخنس  دار  دوار  عنوا ه(ا))

تاو ات)34000)تاو ات املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (31 بتاريخ) بتاو ات  االبت ائية 

2022)تحت رقم)280.

205I

STE ZIZ COMPTA

 STE BAINOU DE
TRANSPORT

شركة عات املسؤو ية املح ود2
تأسيس شركة

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE BAINOU DE TRANSPORT
شركة عات املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي قصر 

غفاي اوت ازدك ا ريش - 52400 
ا ريش املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 
املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
3179

في) مؤرخ  موثق  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (19
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BAINOU DE TRANSPORT
:) ول) بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا بضائع لحساب ا غير
وساطة

اشغال ا بناء)واالشغال املختلفة.
قصر) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 52400 (- ا ريش) ازدك  اوت  غفاي 

ا ريش املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
حصة) (500 (: بذوى) عزيز  ا سي  

بويمة)100)درهم  لحصة).
حصة) (500 (: اونو) ا سي  محم  

بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  عزيز بذوى عنوا ه(ا))قصر)
غفاي ا ريش)52400)ا ريش املغرب.

ا سي  محم  اونو عنوا ه(ا))233 
ا ريش) (52400 ا ريش) زيز  تجزئة 

املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  عزيز بذوى عنوا ه(ا))قصر)

غفاي ا ريش)52400)ا ريش املغرب
ا سي  محم  اونو عنوا ه(ا))233 
ا ريش) (52400 ا ريش) زيز  تجزئة 

املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (17 بتاريخ) بمي  ت  االبت ائية 

2022)تحت رقم)123.

206I

بروفكس

FIANSO SOUS CAR
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

بروفكس
بشارع محم  الخامس اقامة ا برصة 

وج 2 ، 60000، وج 2 املغرب
FIANSO SOUS CAR شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي عمار2 

هبة هللا زاوية محم  الخامس وأمنة 
ا برحلية رقم 131 ا طابق 4 رقم 18 

- 60000 وج 2 املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
39395

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (12
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FIANSO SOUS CAR

(: بإوجاز) ا شركة   غرض 
تأ جيرا سيارات ب ون سائق).

عمار2) (: االجتماعي) املور  عنوان 
هبة هللا زاوية محم  الخامس وأمنة)
ا برحلية رقم)131)ا طابق)4)رقم)18 - 

60000)وج 2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1000 (: سفيان) بشتاوي  ا سي  

بويمة)100)درهم.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  بشتاوي سفيان عنوا ه(ا))
تجزئة) ا طريس  عب الخا ق  شارع 
فاصلة رقم)11 60000)وج 2 املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا زهراء) فاطمة  ا باي  ا سي 2 
حي ا ذرفان شارع ا وفاق) عنوا ه(ا))

1)رقم)6 60000)وج 2 املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ا تجارية بوج 2 بتاريخ)23)ماي)2022 

تحت رقم)718.

207I

FICODEF

DAOUDI LIL IAAMAR
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

FICODEF
 AVENUE DES FAR RESIDENCE
 OUMNIA(N°9 ، 30000، FES

MAROC
DAOUDI LIL IAAMAR شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 122 
ز وة عب  الحمي  ابن باديس إقامة 
 وبليس ا طابق3 شوة 9 - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
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رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

72731

في) مؤرخ  حر  عو   بموت�سى 

ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (18

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DAOUDI LIL IAAMAR

اإلنذاش) (: غرض ا شركة بإوجاز)

ا ذواري.

 122 (: االجتماعي) املور  عنوان 

ز وة عب  الحمي  ابن باديس إقامة)

 30000  -  9 شوة)  وبليس ا طابق3)

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: ا  اودي) رشي   ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) ا  اودي  رشي   ا سي  

باديس) ابن  الحمي   ز وة عب   (122

30000)فاس املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) ا  اودي  رشي   ا سي  

باديس) ابن  الحمي   ز وة عب   (122

30000)فاس املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ا تجارية بفاس بتاريخ)31)ماي)2022 

تحت رقم)2821/2022.

208I

TH CONSULTING

ELLINO-DAF
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

TH CONSULTING

 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،

CASABLANCA MAROC

ELLINO-DAF شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 304 شارع 

ابراهيم ا روداني اقامة ا شفاء 

ا طابق 5 ا شوة رقم 10 مذاريف - 

20390 ا  ار ا بيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

543053

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (26

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ELLINO-DAF

غرض ا شركة بإوجاز):)شراء)وبيع)

وتأجير جميع ا ذوارات).

 304 (: االجتماعي) املور  عنوان 

شارع ابراهيم ا روداني اقامة ا شفاء)

(- مذاريف) (10 ا شوة رقم) (5 ا طابق)

20390)ا  ار ا بيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: ا ظافر) زكرياء) ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) ا ظافر  زكرياء) ا سي  

 21 رقم) (41 ز وة) لحسن  اوالد  حي 

62000)ا ناظور املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) ا ظافر  زكرياء) ا سي  

 21 رقم) (41 ز وة) لحسن  اوالد  حي 

62000)ا ناظور املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 16 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)824123.

209I

ste FIDOKOM sarl au

ENTREPRISE MAZROUB
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

تحويل املور االجتماعي  لشركة

ste FIDOKOM sarl au

 N°163 rue(dakhla(hay(el(amal

 selouane(nador ، 62700، Nador

Maroc

ENTREPRISE MAZROUB شركة 

عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي حي االمل 

شارع ا  اخلة سلوان - 62000 

ا ناظور املغرب.

تحويل املور االجتماعي  لشركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.16827

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

2022)تم تحويل) 07)أبريل) املؤرخ في)

من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 

(- سلوان) ا  اخلة  شارع  االمل  «حي 

«دوار) إلى) املغرب») ا ناظور  (62000

 62000 (- غزازات اوالد ستوت زاوو)

ا ناظور املغرب».

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (24 بتاريخ) با ناضور  االبت ائية 

2022)تحت رقم)804.

210I

AMJ MANAGEMENT

MERYLASH
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
ز وة االردن اقامة وامنة 2 ا طابق 
االول رقم 30 طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب
MERYLASH شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي 21، شارع 

هوال  ، مجمع دو يس، طنجة - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
127709

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (23
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MERYLASH
مركز) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
وت ريب) استشارات  إ تاج،) تجميل،)
وتسويق) وتص ور  ,استيراد  تجميلي)
ومنتجات) ا تجميل  مستحضرات 

ا تجميل.
عنوان املور االجتماعي):)21،)شارع)
(- طنجة) دو يس،) مجمع  هوال  ،)

90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
100)حصة) (: ا سي 2 مريم خيالي)

بويمة)1.000)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
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ا سي 2 مريم خيالي عنوا ه(ا))16 
ز وة عرباو2 اقامة اوبيزا طابق)7)شوة)

51)طنجة)90000)طنجة املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي 2 مريم خيالي عنوا ه(ا))16 
ز وة عرباو2 اقامة اوبيزا طابق)7)شوة)

51)طنجة)90000)طنجة املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (31 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)254250.
211I

F.B.A.K GESTION SARL

 HM2M ENGINEERING
GROUP SARL

شركة عات املسؤو ية املح ود2
تأسيس شركة

F.B.A.K GESTION SARL
شارع بئر ا زران اقامة ا شذيبي 

 bd(bir(anzarane طابق 1 ابن جرير
 residence(chaibi، 43150،

benguerir املغرب
 HM2M ENGINEERING GROUP

SARL شركة عات املسؤو ية 
املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي شار محم  
الخامس عمار2 مذطئ هللا ا شوة 01 

- 43150 ابن جرير املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

3233
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (12
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 HM2M ENGINEERING GROUP

.SARL
مواو ة) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا هن سة امل  ية
مواو ة ا صباغة.

شار) (: االجتماعي) املور  عنوان 

هللا) مذطئ  عمار2  الخامس  محم  

ا شوة)01 - 43150)ابن جرير املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 250 (: بيوران) مصطفى  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

 250 (: مربي) املصطفى  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

 250 (: ربوح) بن  محسن  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

 250 (: ا ذبروقي) هشام  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  مصطفى بيوران عنوا ه(ا))

حي ا تو م رقم)80 43150)ابن جرير)

املغرب.

ا سي  املصطفى مربي عنوا ه(ا))

 25000 خريبكة) االمل  حي  (1029

خريبكة املغرب.

ا سي  محسن بن ربوح عنوا ه(ا))

حي ا فرح رقم)643 43150)ابن جرير)

املغرب.

ا سي  هشام ا ذبروقي عنوا ه(ا))
 104 رقم) (1 الخير) جنان  تجزئة 

43150)ابن جرير املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  مصطفى بيوران عنوا ه(ا))

حي ا تو م رقم)80 43150)ابن جرير)

املغرب

ا سي  محسن بن ربوح عنوا ه(ا))

حي ا فرح رقم)643 43150)ابن جرير)

املغرب

ا سي  هشام ا ذبروقي عنوا ه(ا))
 104 رقم) (1 الخير) جنان  تجزئة 

43150)ابن جرير املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية بابن جرير بتاريخ)01)وو يو)

2022)تحت رقم)159.

212I

CONCENTUS CONSEIL

MDM SAKANE
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

CONCENTUS CONSEIL
 Lotissement Assakane Al ,20
 Anik, Quartier(El(Omariya,

 4ème(étage(Ain(Chock ، 20000،
Casablanca Maroc

MDM SAKANE شركة عات 
املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 201، 
ز وة مصطفى املذاني، ا طابق 4، 
رقم 19، ا  ارا بيضاء - 20000 

ا  ارا بيضاء املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

544915
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (19
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 MDM(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SAKANE
ا ترويج) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا ذواري.
(،201 (: االجتماعي) املور  عنوان 
(،4 ا طابق) املذاني،) مصطفى  ز وة 
 20000 (- ا  ارا بيضاء) (،19 رقم)

ا  ارا بيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 340 (: ا سي  املصطفى طربوش)
حصة بويمة)34.000)درهم  لحصة).

 330 (: املخلوفي) محم   ا سي  
حصة بويمة)33.000)درهم  لحصة).

 330 (: املخلوفي) ادريس  ا سي  
حصة بويمة)33.000)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

طربوش) املصطفى  ا سي  
عنوا ه(ا))مركز سي ي رحال ا شاطئ)

26100)برشي  املغرب.
ا سي  محم  املخلوفي عنوا ه(ا))
رحال) سي ي  (2 االفق) تجزئة  (223

ا شاطئ)26100)برشي  املغرب.
ا سي  ادريس املخلوفي عنوا ه(ا))
رحال) سي ي  ا صغير  حيط  دوار 

ا شاطئ)26100)برشي  املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
طربوش) املصطفى  ا سي  
عنوا ه(ا))مركز سي ي رحال ا شاطئ)

26100)برشي  املغرب
ا سي  محم  املخلوفي عنوا ه(ا))
رحال) سي ي  (2 االفق) تجزئة  (223

ا شاطئ)26100)برشي  املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 31 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)825930.

213I

PUSH CENTER

RABNORD
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تفويت حصص

PUSH CENTER
 CASABLANCA(CASA، 20000،

CASA MAROC
RABNORD شركة عات املسؤو ية 

املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي ز وة 

سوماوا اقامة شهرزاد 3 ا طابق 
5 ا رقم 22 با مي ا  ار ا بيضاء 
20000 ا  ار ا بيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.357135
ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تمت) (2022 مارس) (24 في) املؤرخ 

املصادقة على):
مزيان) فاطمة  ((2) ا سي ) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000
1.000)حصة  فائ 2 ا سي )(2))ه ى)

ا بشاري بتاريخ)05)ماي)2022.
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باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 30 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)825719.

214I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

H.S IMPORT
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES(MAROC

H.S IMPORT شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

عب ا كريم بنجلون رقم 42، ا طابق 

6 مكاتب أشرف فاس - 30000 

فاس اململكة املغربية

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

72749

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (15

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 H.S (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMPORT

ا تص ور) (: غرض ا شركة بإوجاز)

اإلنذاش) في  مواو ة  (- اإلستراد) و 

ا ذواري.

شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 

42،)ا طابق) عب ا كريم بنجلون رقم)

6)مكاتب أشرف فاس)-)30000)فاس)

اململكة املغربية.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)
درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: ا زوهري) حمز2  ا سي  
حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

ا زوهري عنوا ه(ا)) ا سي  حمز2 
20)تجزئة سيمف شارع ابن الخطيب)

فاس)30000)فاس اململكة املغربية.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا زوهري عنوا ه(ا)) ا سي  حمز2 
20)تجزئة سيمف شارع ابن الخطيب)

فاس)30000)فاس اململكة املغربية
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ا تجارية بفاس بتاريخ)31)ماي)2022 

تحت رقم)2370/022.
215I

ALPHAIZ(CONSULTING(&(ENGINEERING

فريوفريسور
إعالن متذ د ا ورارات

 ALPHAIZ(CONSULTING &
ENGINEERING

 TANGER(TANGER، 90000،
TANGER MAROC

فريوفريسور «شركة عات املسؤو ية 
املح ود2 عات ا شريك ا وحي »
وعنوان مورها االجتماعي: شارع 
موالي اسماعيل اقامة موالي 

اسماعيل ا طابق ا سابع رقم 25 - 
90000 طنجة املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.29351
بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
اتخاع) تم  (2022 ماي) (24 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)
على) ونص  ا ذي  (:1-1 رقم) قرار 
(: ا شركة) مال  رأس  رفع  ماولي:)
 800.000.00) درهم) أ ف  ثما مائة 
ثما ية آالف) درهم))عن طريق إنشاء)
)8000))سهم بويمة مائة درهم)(100 
درهم)) الكتتاب  وً ا  الكتتاب فيها)

في) املسجلة  األرباح  دمج  خالل  من 
األرباح املحتجز2 في رأس مال ا شركة.)
ا شركة مخصصة با كامل  لمساهم)

ا وحي  عب  هللا غنام ا بغ وري
على) ونص  ا ذي  (:1-2 رقم) قرار 
ماولي:)رفع رأس مال ا شركة):)مليون)
 1،200،000.00) ومائتي أ ف درهم)
عشر) اثني  إنشاء) طريق  عن  درهم))
مائة) بويمة  سهم  ((12،000) أ ف)
وتم) (، درهم)) لسهم) (100) درهم)
االكتتاب جميذها  وً ا  يتم االكتتاب)
املستحوات) دمج  طريق  عن  فيها 
املسجلة في الحساب الجاري شركاء)
دائنون وينسبون با كامل إلى ا شريك)

ا وحي  عب  هللا غنام بغ وري
على) ونص  ا ذي  (:1-3 رقم) قرار 
ماولي:)رفع رأس مال ا شركة):)مليوني)
بإص ار) درهم)) (2.000.000.00(
سهم ج و ) ((20.000) عشرين أ ف)
درهم)) (100) درهم) مائة  بويمة 
 الكتتاب با كامل وس اد ما وصل إلى)
من قيمتها االسمية عن طريق) (25٪
بـ) الخاص  ا بنك  حساب  في  ا  فع 
ا شركة وخصصت با كامل  لمساهم)

ا وحي  عب  هللا غنام ا بغ وري
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
بن  رقم)7:)ا ذي ونص على ماولي:)
عشر2) بمبلغ  املال  رأس  تح و   تم 
(، درهم) ((10،000،000) مالوين)
 (100،000) أ ف) مائة  إلى  موسمة 
درهم  كل) ((100) بمئة أ ف) (، سهم)
 100،000 إلى) (1 من) مرقمة  (، منها)
ومخصصة با كامل  لمساهم ا وحي 
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (31 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)254217.
216I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

ORGANIC BELDI
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES(MAROC

ORGANIC BELDI شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

عب ا كريم بنجلون رقم 42، ا طابق 

6 مكاتب أشرف فاس - 30000 

فاس اململكة املغربية

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

72739

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (11

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ORGANIC BELDI

بيع) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

استغالل) (- با توسيط) ا وطاني 

مطحنة تولي وة.

شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 

42،)ا طابق) عب ا كريم بنجلون رقم)

6)مكاتب أشرف فاس)-)30000)فاس)

اململكة املغربية.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

حصة) (500 (: ا سي  مفي  سذ )

بويمة)100)درهم  لحصة).

 500 (: بنزاو 2) مصطفى  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  مفي  سذ  عنوا ه(ا))شارع)

ا نبل اقامة ا سالم رقم)56)ا شوة)1 

 رجس ب فاس)30000)فاس اململكة)

املغربية.
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ا سي  مصطفى بنزاو 2 عنوا ه(ا))
ز وة حنين ا طابق األر�سي ا لي و) (4

فاس)30000)فاس اململكة املغربية.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) سذ   مفي   ا سي  
 56 رقم) ا سالم  اقامة  ا نبل  شارع 
 30000 1) رجس ب فاس3  ا شوة)

فاس اململكة املغربية
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ا تجارية بفاس بتاريخ)31)ماي)2022 

تحت رقم)2362/022.
217I

MOGADOR BUSINESS CENTER

LEADER SERVICES RT
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

MOGADOR BUSINESS CENTER
 Appartement(au 2eme(étage

 Avenue al Aqaba 5-450
 Essaouira ، 44000، ESSAOUIRA

MAROC
LEADER SERVICES RT شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي شوة في 
ا طابق ا ثاني رقم -5 450 شارع 
ا ذوبة ا صوير2 - 4000 ا صوير2 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
6171

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (16
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. LEADER SERVICES RT

تنظيف) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
املباني واملنشىآت ا صناعية)

أمن وحراسة ومراقبة املنشآت
أعمال ا بستنة)

شوة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
شارع) (450  5- في ا طابق ا ثاني رقم)
ا صوير2) (4000 (- ا صوير2) ا ذوبة 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
1.000)حصة) (: ا سي  بابا امله ي)

بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
رقم) ا سي  بابا امله ي عنوا ه(ا))
1)درب موالي عزوز ا صوير2)44000 

ا صوير2 املفرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
رقم) ا سي  بابا امله ي عنوا ه(ا))
1)درب موالي عزوز ا صوير2)44000 

ا صوير2 املفرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (26 االبت ائية با صوير2 بتاريخ)

2022)تحت رقم)186.

218I

 وكسر  لحسابات

STE YASSIR LOCATION
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

 وكسر  لحسابات
41 شارع بركان ا طابق ا ثاني رقم 4 

، 60000، وج 2 املغرب
STE YASSIR LOCATION شركة 

عات املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي 15 ز وة 

عبي 2 الجراح - 60000 وج 2 
املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 
املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
39437

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
تم إع اد ا وا ون) (2022 مارس) (21

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YASSIR LOCATION

كراء) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

سيارات ب ون سيارات.

 15 (: االجتماعي) املور  عنوان 
وج 2) (60000 (- ز وة عبي 2 الجراح)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 500 (: موساوي) ميمون  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

 500 (: موساوي) غزالن  ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

 500 (: موساوي) ميمون  ا سي  

بويمة)100)درهم.

 500 (: موساوي) غزالن  ا سي 2 

بويمة)100)درهم.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  ميمون موساوي عنوا ه(ا))
طهر ملحلة تجزئة ا كاد ز وة ب)1)رقم)

60 60000)وج 2 املغرب.

ا سي 2 غزالن موساوي عنوا ه(ا))
طهر ملحلة تجزئة ا كاد ز وة ب)1)رقم)

60 60000)وج 2 املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

موساوي عنوا ه(ا)) ا سي 2 رجاء)

 RUE DES BAUVES 9595  34

SARCELLES)فرنسا

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ا تجارية بوج 2 بتاريخ)30)ماي)2022 

تحت رقم)755.

219I

ASSIDK ELEC

اسيدك اليك
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

ASSIDK ELEC

شارع رواووم ا ذربية ا سذودوة 

ا طابق 3 رقم 20 طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب

اسي ك ا يك شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي (في 

طور ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي 31 حي 

مكسيك ا طابق 4 مكتب 51 - 

90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.41229

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

تورر حل) (2022 ماي) (10 في) املؤرخ 

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)

ا شريك ا وحي  اسي ك ا يك مبلغ)
وعنوان) درهم  (10.000 رأسما ها)

مكسيك) حي  (31 اإلجتماعي) مورها 

ا طابق)4)مكتب)51 - 90000)طنجة)

املغرب  تيجة ل):)ع م تحويق ا ه ف)

االجتماعي املخصص ا يه).

حي) (31 و ح د مور ا تصفية ب)

 -  51 مكتب) (4 ا طابق) مكسيك 

90000)طنجة املغرب.)

و عين:

ا سي (2))ا محم  ا ذربي ا ذمراني)

 03 غو ف) مسنا ة  حي  عنوا ه(ا)) و 

طنجة) (90000 طنجة) (43 عمار2)

املغرب كمصفي)(2)) لشركة.

الح ود) اإلقتضاء) وعن   (

املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 

ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (19 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)4396.
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شركة ابهوش  لخ مات

SOCIETE NEXT CONCEPT
إعالن متذ د ا ورارات

شركة ابهوش  لخ مات

شارع مكة عمار2 ا صا حي ا طابق 

االول رقم 04 ا ذيون ، 70010، 

ا ذيون املغرب

 SOCIETE NEXT CONCEPT

«شركة عات املسؤو ية املح ود2»

وعنوان مورها االجتماعي: شارع 

ا سمار2 ز وة رقم01عمار2 الحكو ية 

شوة رقم 02 - - ا ذيون املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.16085

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

تم اتخاع) (2022 وو يو) (01 املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)

على) ونص  ا ذي  (:01 رقم) قرار 

استوا ة ا سي  حمز2 ا ويب) ماولي:)

من منصبه كم ور مالي  لشركة

قرار رقم)02:)ا ذي ونص على ماولي:)

ا سي 2) ا وحي   لمسير2  ا توقيع 

اإلدارات) جميع  مع  فاطمة  بنما ك 

و) والخاصة  عامة  وا شبه  ا ذامة 

ا بنوك وجميع املؤسسات املا ية)

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

على) ونص  ا ذي  (:16 رقم) بن  

ماولي:)تسير ا شركة من قبل شخص)

أو) كا وشركاء) سواء) أكثر  أو  طبيعي 

أآلن) من  مسير.) بصفة  شركاء) غير 

فصاع ا تم تذيين ا سي 2 فاطمة بن)

ما ك كمسير2 وحي 2  لشركة  فتر2)

غير مح د2.

على) ونص  ا ذي  (:16 رقم) بن  

ماولي:)تلتزم ا شركة با توقيع ا وحي )

ما ك) بن  فاطمة  ا سي 2   لمسير2 

ا ذمومية) اإلدارات  جميع    ى 

وا شبه عمومية والخاصة و ا بنوك)

املا ية  فتر2 غير) وجميع املؤسسات 

مح د2.كما أن املسير2   يها ا سلطة)

ا كاملة لجميع ا تزامات ا شركة).

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (02 بتاريخ) با ذيون  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1589/2022.
221I

PREMIUM FINANCE

DEVIGILI CONCEPT
شركة عات املسؤو ية املح ود2

توسيع نشاط ا شركة)

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

DEVIGILI CONCEPT شركة عات 
املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها االجتماعي شوة رقم 
3 ا طابق ا ثاني رقم 951 تجزئة 

املسار طريق آسفي - 40000 مراكش 
املغرب.

توسيع نشاط ا شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.125997
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تمت) (2022 مارس) (08 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  ا تا ية  األنشطة  إضافة 

ا شركة الحالي):
إ تاج وتوزيع ا كتب في األشكال) (

ا رقمية وا ورقية.
اإل كتروني  لكتب) ا نشر 

اإل كترو ية.
)محرر قصص مخصص  ألطفال.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
وو يو) (01 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136335.
222I

PREMIUM FINANCE

DEVIGILI CONCEPT
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تحويل املور االجتماعي  لشركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

DEVIGILI CONCEPT شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 55 شارع 

ا زرقطوني فضاء ا زرقطوني 

ا طابق االول حي املستشفيات - 

20000 ا  ار ا بيضاء املغرب.

تحويل املور االجتماعي  لشركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.125997

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تم) (2022 مارس) (08 في) املؤرخ 

الحالي) االجتماعي  املور  تحويل 

ا زرقطوني) شارع  (55» من)  لشركة 

ا زرقطوني ا طابق االول حي) فضاء)

املستشفيات)-)20000)ا  ار ا بيضاء)

ا طابق) (3 رقم) «شوة  إلى) املغرب»)

تجزئة املسار طريق) (951 ا ثاني رقم)

آسفي)-)40000)مراكش املغرب».

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (01 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136335.

223I

AMIATIS CONSEIL

IRELECA
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
رفع رأسمال ا شركة

AMIATIS CONSEIL

اقامة الح ووة ٬ا طابق ا ثا ث٬ 

مكتب 53 ٬طريق ا رباط ٬عين 

ا سبع ، 20000، ا  ار ا بيضاء 

املغرب

IRELECA شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي سي ي 

مومن ، إقامة ا ورد2، ز وة 32، 

ا طابق األر�سي رقم 84. - 20000 

ا  ار ا بيضاء املغرب.
رفع رأسمال ا شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

314337

ا شريك) قرار  بموت�سى 

 2022 ماي) (18 في) املؤرخ  ا وحي  

بمبلغ) ا شركة  رأسمال  رفع  تم 

أي) درهم») (900.000,00» ق ره)

إلى) درهم») (100.000,00» من)

طريق) عن  درهم») (1.000.000,00»

إدماج احتياطي أو أرباح أو عالوات) (:

إص ار في رأس املال.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 30 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)825779.

224I

 وكسر  لحسابات

 NOHAM
RACHADJEUNESSE

شركة عات املسؤو ية املح ود2
تأسيس شركة

 وكسر  لحسابات

41 شارع بركان ا طابق ا ثاني رقم 4 

، 60000، وج 2 املغرب

 NOHAM RACHADJEUNESSE

شركة عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 172 عمار2 

ا نصر شوة 6 - 60000 وج 2 

املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

39403

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (18

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NOHAM RACHADJEUNESSE

قاعة) (1 (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

 لرياضات)2)مطذم.

 172 (: االجتماعي) املور  عنوان 

عمار2 ا نصر شوة)6 - 60000)وج 2)

املغرب.
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أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سبراري) رشاد  محم   ا سي  
درهم) (100 بويمة) حصة  (1.000 (:

 لحصة).
(: ا سبراري) رشاد  محم   ا سي  

1.000)بويمة)100)درهم.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سبراري) رشاد  محم   ا سي  
 6 172)عمار2 ا نصر شوة) عنوا ه(ا))

60000)وج 2 املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سبراري) رشاد  محم   ا سي  
 6 172)عمار2 ا نصر شوة) عنوا ه(ا))

60000)وج 2 املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ا تجارية بوج 2 بتاريخ)23)ماي)2022 

تحت رقم)722.
225I

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF

ARREO CONCEPTION
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE(DE(SAFI «FIDUSAF
 2RUE KHADIR GHAILANE SAFI

، 46000، SAFI(MAROC
ARREO CONCEPTION شركة 

عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 04 
ز وة ت تجزء2 ا ص في حي امل ونة 

الج و 2 - 46000 اسفي املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
12829

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (23
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ARREO CONCEPTION

مهن س) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

مذماري.
 04 رقم) (: عنوان املور االجتماعي)
امل ونة) ا ص في حي  تجزء2  ز وة ت 

الج و 2)-)46000)اسفي املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  ر�سى وعزيز):)1.000)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  ر�سى وعزيز عنوا ه(ا))رقم)
04)ز وة ت تجزء2 ا ص في حي امل ونة)

الج و 2)46000)اسفي املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  ر�سى وعزيز عنوا ه(ا))رقم)
04)ز وة ت تجزء2 ا ص في حي امل ونة)

الج و 2)46000)اسفي املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية بآسفي بتاريخ)-)تحت رقم)-.

226I

FISCALITY CONSULTING CENTER

ORG TRAVAUX
شركة عات املسؤو ية املح ود2

قفل ا تصفية

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM(B(IMM 38 3EME

 ETAGE(APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

ORG TRAVAUX شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي : شارع 

عب  ا كريم الخطابي ز وة جواد 

اقامة 109 ,شوة رقم 43 ا طابق 

ا ثا ث - 40000 مراكش املغرب.

قفل ا تصفية
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

.73309

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تورر حل) (2022 ماي) (13 في) املؤرخ 

عات) شركة  (ORG TRAVAUX

رأسما ها) مبلغ  املح ود2  املسؤو ية 

مورها) وعنوان  درهم  (100.000

اإلجتماعي شارع عب  ا كريم الخطابي)
ز وة جواد اقامة)109),شوة رقم)43 

مراكش) (40000 (- ا ثا ث) ا طابق 

املغرب  تيجة السباب خاصة.

و عين:

ا سي (2))سفيان ربيب و عنوا ه(ا))

دوار تلو ة اغواطيم ا شمالي تحناوت)

((2) 40000)مراكش املغرب كمصفي)

 لشركة.

و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)

2022)وفي شارع عب ) 13)ماي) بتاريخ)

اقامة) جواد  ز وة  الخطابي  ا كريم 

(- ا طابق ا ثا ث) (43 ,شوة رقم) (109

40000)مراكش املغرب.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (01 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)5943.

227I

MOORISH

 PHARMACIE JNANE

ZENATA
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع  ال واقوت ا طابق 5 شوة د 

، 20080، ا  ار ا بيضاء املغرب

 PHARMACIE JNANE ZENATA

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي محل 
1 رقم 4943 تجزئة جنان ز اتة 
- 28630 عين حرود2 املحم وة 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
30667

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (26
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PHARMACIE JNANE ZENATA
غرض ا شركة بإوجاز):)صي  ية.

محل) (: االجتماعي) املور  عنوان 
ز اتة) جنان  تجزئة  (4943 رقم) (1
املحم وة) حرود2  عين  (28630  -

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: جومان) شفيق  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) جومان  ا سي  شفيق 
9امل ونة) رقم) فيال  تاون  كرين  كازا 
الخضراء)بوسكور2 ا نواصر)20000 

ا  ار ا بيضاء)املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) جومان  ا سي  شفيق 
9امل ونة) رقم) فيال  تاون  كرين  كازا 
الخضراء)بوسكور2 ا نواصر)20000 

ا  ار ا بيضاء)20000
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (30 االبت ائية باملحم وة بتاريخ)

2022)تحت رقم)1016.
228I
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TINGIS PRINT SARL

مدرسة لتعليم السياقة تورونتو
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

 AUTO ECOLE TORONTO SARL
AU

 20RUE(CADI(AYYAD 1 ETAGE
 APT 2 TANGER، 90000،

TANGER MAROC
م رسة  تذليم ا سياقة تورو تو 

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 20 شارع 
ا وا�سي عياد ا طابق االول شوة 
رقم 2 طنجة 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
127687

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 وناور) (13
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)م رسة)

 تذليم ا سياقة تورو تو.
م رسة) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

 تذليم ا سياقة.
20)شارع) عنوان املور االجتماعي):)
ا وا�سي عياد ا طابق االول شوة رقم)

2)طنجة)90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
امين) محم   الحري�سي  ا سي  
درهم) (100 بويمة) حصة  (1.000 (:

 لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

امين) محم   الحري�سي  ا سي  

عنوا ه(ا))حي ا وهابي ا زموري شارع)

 90000  15 رقم) املسافر  عائشة 

طنجة املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

امين) محم   الحري�سي  ا سي  

عنوا ه(ا))حي ا وهابي ا زموري شارع)

 90000  15 رقم) املسافر  عائشة 

طنجة املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (31 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)4993.

229I

kamal

4T SERVICE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

kamal

 Rés(Al(baida(Imm 41 N°7 Sidi

 Moumen ، 20400، Casablanca

Maroc

4T SERVICE شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي (في 

طور ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي 51 شارع 
رحال املسكيني ا طابق 3 رقم 

13 ا  ار ا بيضاء - 20250 ا  ار 

ا بيضاء املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.494619

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تورر حل) (2022 ماي) (05 في) املؤرخ 

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)

مبلغ) (4T SERVICE ا شريك ا وحي )
وعنوان) درهم  (10.000 رأسما ها)

رحال) شارع  (51 اإلجتماعي) مورها 
ا  ار) (13 رقم) (3 ا طابق) املسكيني 

ا بيضاء) ا  ار  (20250 (- ا بيضاء)

املغرب  تيجة ل):)ع م تحويق ا ه ف)

ا رئي�سي.

تجزئة) ب  ا تصفية  مور  ح د  و 

سرزان ز وة)2)رقم)85)سي ي مومن)

ا  ار ا بيضاء)-)20400)ا  ار ا بيضاء)

املغرب.)

و عين:

و) حويوي  امله ي  ا سي (2))

 2 ز وة) سرزان  تجزئة  عنوا ه(ا))

ا  ار) (20400 85)سي ي مومن) رقم)

ا بيضاء)املغرب كمصفي)(2)) لشركة.

الح ود) اإلقتضاء) وعن   (

املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 

ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 01 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826065.

230I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

ASMAK AGADIR
شركة عات املسؤو ية املح ود2

قفل ا تصفية

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC

ASMAK AGADIR شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي : رقم 

46، شارع ا والء، ز وة عب  الخا ق 

ا طريس 73000 ا  اخلة املغرب.

قفل ا تصفية

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

.16189

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تورر حل) (2022 أبريل) (25 املؤرخ في)

عات) شركة  (ASMAK AGADIR

رأسما ها) مبلغ  املح ود2  املسؤو ية 

مورها) وعنوان  درهم  (100.000

ا والء،) شارع  (،46 رقم) اإلجتماعي 

 73000 ا طريس) الخا ق  عب   ز وة 

ا  اخلة املغرب  تيجة  توقف نشاط)

ا شركة).

و عين:
عمر زويتن و عنوا ه(ا)) ا سي (2))
حي ا  اخلة) (،119 رقم) (،3 بلوك او)
((2) كمصفي) املغرب  اكادور  (80000

 لشركة.
و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)
رقم) وفي  (2022 أبريل) (25 بتاريخ)
ز وة عب  الخا ق) شارع ا والء،) (،46

ا طريس)73000)ا  اخلة املغرب.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 18 بتاريخ) ا  هب  بوادي  االبت ائية 

ماي)2022)تحت رقم)854.

231I

LOGIFIN

INYOU TRANS LOGISTIC
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

LOGIFIN
 RUE(OUED(ZIZ, RES 20

 CASTILLA, 1ER(ETAGE, APP(N°
 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC
 INYOU TRANS LOGISTIC

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 13 
ا طابق االرظي 183 ولي ا ذه  مركز 

 ريا طنجة - 9000 طنجة املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
127729

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (19
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. INYOU TRANS LOGISTIC
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-ا نول) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
ا بري املحلي وا  ولي  لبضائع.

-استيراد وتص ور.
ا نول) هو  ا شركة  من  -ا غرض 
وا  ولي  لبضائع) ا وطني  ا بري 
املذامالت) جميع  عامة  وبصفة  ؛)
أو) املا ية  أو  ا صناعية  أو  ا تجارية 
األوراق املا ية أو ا ذوارات املتذلوة)
بشكل مباشر أو غير مباشر)،)كلًيا أو)
جزئًيا با غرض املشار إ يه أعاله وا تي)
من املحتمل أن تذزز تطوير ا شركة..

 13 رقم) (: عنوان املور االجتماعي)
ولي ا ذه  مركز) (183 ا طابق االرظي)

 ريا طنجة)-)9000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 100 (: حردول) ووسف  ا سي  

حصة بويمة)1.000)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  ووسف حردول عنوا ه(ا))
3)رقم) مجمع روان عمار2 ف ا طابق)
طنجة) (90000 طنجة) اكز اوة  (18

املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  ووسف حردول عنوا ه(ا))
3)رقم) مجمع روان عمار2 ف ا طابق)
طنجة) (90000 طنجة) اكز اوة  (18

املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (01 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)5071.
232I

S.H EXPERTISE

CO-ELE ABDELHADI
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تذيين مسير ج و   لشركة

S.H EXPERTISE
 Rue Chrarda RDC ,10

 Derb Loubila Bourgogne
 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC
CO-ELE ABDELHADI شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 
ا زيتون رقم 108 ف تيكيون - 

80652 أكادور املغرب.
تذيين مسير ج و   لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.11105

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تذيين) تم  (2022 ماي) (25 في) املؤرخ 
عب ) مسير ج و   لشركة ا سي (2))

ا هادي عب  ا كريم كمسير وحي 
تبذا إلقا ة مسير.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (01 بتاريخ) باكادور  ا تجارية 

2022)تحت رقم)110086.

233I

LOGIFIN

H.N.H TRANS LOGISTIC
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

LOGIFIN
 RUE(OUED(ZIZ, RES 20

 CASTILLA, 1ER(ETAGE, APP(N°
 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC
H.N.H TRANS LOGISTIC شركة 

عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 13 
ا طابق االرظي 183 ولي ا ذه  مركز 

 ريا طنجة - 9000 طنجة املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
127731

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (10
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 H.N.H(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRANS LOGISTIC

-ا نول) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا بري املحلي وا  ولي  لبضائع.

-استيراد وتص ور.

ا نول) هو  ا شركة  من  ا غرض 

وا  ولي  لبضائع) ا وطني  ا بري 

املذامالت) جميع  عامة  وبصفة  ؛)

أو) املا ية  أو  ا صناعية  أو  ا تجارية 

األوراق املا ية أو ا ذوارات املتذلوة)

بشكل مباشر أو غير مباشر)،)كلًيا أو)

جزئًيا با غرض املشار إ يه أعاله وا تي)

من املحتمل أن تذزز تطوير ا شركة..

 13 رقم) (: عنوان املور االجتماعي)

ولي ا ذه  مركز) (183 ا طابق االرظي)

 ريا طنجة)-)9000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 100 (: حردول) حفيظ  ا سي  

حصة بويمة)1.000)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  حفيظ حردول عنوا ه(ا))

الخزيرت) كادوز  (11201 اسبا يا)

اسبا يا.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  حفيظ حردول عنوا ه(ا))

الخزيرت) كادوز  (11201 اسبا يا)

اسبا يا

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (01 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)5074.

234I

Cabinet LAMRINI HADI

DRILAB AUTO
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

Cabinet LAMRINI HADI

18,شارع إبن سينا ا ناضور ، 

62000، ا ناضور املغرب

DRILAB AUTO شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي حي املطار 

منال 5 - 62010 ا ناظور املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

24169

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (12

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DRILAB AUTO

تأجير) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا سيارات ب ون سائق.

عنوان املور االجتماعي):)حي املطار)

منال)5 - 62010)ا ناظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 500.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

حصة) (250 (: ا سي 2  بحر سار2)

بويمة)100)درهم  لحصة).

 250 (: نذيمة) طاهر  بن  ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

حي) ا سي 2  بحر سار2 عنوا ه(ا))
أوالد بوعطية ز وة)24)رقم)3 62000 

ا ناظور املغرب.

ا سي 2 بن طاهر نذيمة عنوا ه(ا))
 04 رقم) (04 حي أوالد بوعطية ز وة)

62000)ا ناظور املغرب.
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وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
ومواطن مسيري ا شركة:

حي) ا سي 2  بحر سار2 عنوا ه(ا))
أوالد بوعطية ز وة)24)رقم)3 62000 

ا ناظور املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
01)وو يو) االبت ائية با ناضور بتاريخ)

2022)تحت رقم)913.
235I

MARFID

UNIVERS PARA RT
شركة عات املسؤو ية املح ود2

قفل ا تصفية

MARFID
 IMM83 APPT 3 SKIKINA(AV

 HASSAN(II ، 12000، TEMARA
MAROC

UNIVERS PARA RT شركة عات 
املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي : ا ذمار2 
4 شارع ا وبيبات املتجر رقم 
31**171** حسان ا رباط - 

10020 ا رباط املغرب.
قفل ا تصفية

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
.116055

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر حل) (2021 09)مارس) املؤرخ في)
عات) شركة  (UNIVERS PARA RT
رأسما ها) مبلغ  املح ود2  املسؤو ية 
مورها) وعنوان  درهم  (100.000
شارع ا وبيبات) (4 اإلجتماعي ا ذمار2)
حسان) (**171**31 رقم) املتجر 
املغرب) ا رباط  (10020 (- ا رباط)

 تيجة  توقف ا نشاط).
و عين:

ا سي (2))حمز2 اكري و عنوا ه(ا))
شارع ا وبيبات عمار2 االحباس شوة)
7 10020)ا رباط املغرب كمصفي)(2))

 لشركة.
و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)
عمار2) وفي  (2021 مارس) (09 بتاريخ)
ا تجاري) املحل  ا وبيبات  شارع  (4
(- ا رباط) حسان  (**171**  31 رقم)

10020)ا رباط املغرب.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (16 بتاريخ) با رباط  ا تجارية 

2021)تحت رقم)115511.

236I

FIDUCIAIRE BILAL

NOUR BLADI
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تحويل املور االجتماعي  لشركة

FIDUCIAIRE BILAL

 BP(S64 MEKNES(PRINCIPAL

 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc

NOUR BLADI شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 25 
ز وة غز2 ا رياض - 50000 مكناس 

املغرب.

تحويل املور االجتماعي  لشركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.37015

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

2022)تم تحويل) 26)أبريل) املؤرخ في)

من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 
«رقم)25)ز وة غز2 ا رياض)-)50000 
مكناس املغرب»)إلى)«رقم)12)ز وة ن)

حي عين رجل)-)50353)موالي ادريس)

زرهون املغرب».

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (20 بتاريخ) بمكناس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)1870.

237I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

كاال اريس اكواكلتور
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تفويت حصص

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA

 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE

 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC

كاال اريس اكواكلتور شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 118 ز وة 

صالح ا  ون االووبي الحسيمة - 

32000 الحسيمة املغرب.

تفويت حصص
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.2507

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تمت) (2022 ماي) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت ا سي )(2))محم  ا يوسفي)

 50 أصل) من  اجتماعية  حصة  (50

هللا) عب   ((2) ا سي ) حصة  فائ 2 

مسذودي بتاريخ)19)ماي)2022.

تفويت ا سي )(2))محم  بورادود)

 50 أصل) من  اجتماعية  حصة  (50

هللا) عب   ((2) ا سي ) حصة  فائ 2 

مسذودي بتاريخ)19)ماي)2022.

سكينة) ((2) ا سي ) تفويت 

200)حصة اجتماعية من) بوخريص)

((2) حصة  فائ 2 ا سي ) (200 أصل)

ماي) (19 بتاريخ) مسذودي  هللا  عب  

.2022

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (

االبت ائية بالحسيمة بتاريخ)01)وو يو)

2022)تحت رقم)144.

238I

HELP ENTREPRISE

TECHNO WASH
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تفويت حصص

HELP ENTREPRISE

 23RUE(BOURED 2EME(ETG

 APPT 4 ROCHES(NOIRES ،

20290، CASABLANCA(MAROC

TECHNO WASH شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي الحم  
ا رقم ا 231 ا وطب الحضري 

ا نواصر - 27223 ا  ارا بضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.368491

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تمت) (2017 07) و بر) في) املؤرخ 

املصادقة على):

فؤاد ا ذضمي) ((2) تفويت ا سي )

أصل) من  اجتماعية  حصة  (300

ورد2) ((2) حصة  فائ 2 ا سي ) (300

الجوهري بتاريخ)07) و بر)2017.
تفويت ا سي )(2))ووسف ا ذمري)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (300

ورد2) ((2) حصة  فائ 2 ا سي ) (300

الجوهري بتاريخ)07) و بر)2017.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (

 16 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

 و بر)2017)تحت رقم)00649515.

239I

Sonrisa

SOCIETE BARATO NEGOCE
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تفويت حصص

Sonrisa

 Ksar my mhamed kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia

Maroc

 SOCIETE BARATO NEGOCE

شركة عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي قصر اوت 

اخليفة الخنك ا رشي وة - 52000 

ا رشي وة املغرب.

تفويت حصص
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.14561

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تمت) (2022 ماي) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):

اوت) الحسين  ((2) ا سي ) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (500 ا طا ب)

((2) حصة  فائ 2 ا سي ) (500 أصل)

محم  عب  ا غاني بلحسان بتاريخ)19 

ماي)2022.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (

االبت ائية با رشي وة بتاريخ)01)وو يو)

2022)تحت رقم)341/2022.

240I
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Sonrisa

SOCIETE BARATO NEGOCE
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تذيين مسير ج و   لشركة

Sonrisa
 Ksar my mhamed kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia
Maroc

 SOCIETE BARATO NEGOCE
شركة عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي قصر اوت 
اخليفة الخنك ا رشي وة - 52000 

ا رشي وة املغرب.
تذيين مسير ج و   لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.14561

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تذيين) تم  (2022 ماي) (19 في) املؤرخ 
ا سي (2)) ج و   لشركة  مسير 
ا غاني كمسير) بلحسان محم  عب  

وحي 
تبذا  وبول استوا ة املسير.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية با رشي وة بتاريخ)01)وو يو)

2022)تحت رقم)341/2022.
241I

KAMAR BENOUNA

 KONE ELEVATORS AND
 ESCALATORS

ش م م 
دات مساهم وحي 
إعالن متذ د ا ورارات

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC
 KONE ELEVATORS AND

ESCALATORS ش م م دات مساهم 
وحي  «شركة عات املسؤو ية 
املح ود2 عات ا شريك ا وحي »

وعنوان مورها االجتماعي: سي ي 
مذروف تجزئة مرجا ة ا تجزئة رقم 

6 - 20520 ا  ارا بيضاء املغرب.
«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 
.365903

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

تم اتخاع) (2021 وو يو) (25 املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)

قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

ا سي ) استوا ة  ا ذام  الجمع  قرر 

مارك بياري من مهام ا تسيير)

قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)

احم ) هللا  عب   تامر  ا سي   تذيين 
رسالن الجنسية مصرية حامل لجواز)

ا سفر رقم)A24781986)كمسيير)

قرار رقم)3:)ا ذي ونص على ماولي:)

تحويل املور االجتماعي من)379)شارع)

ابن تاشفين الى سي ي مذروف تجزئة)

مرجا ة ا تجزئة رقم)6)ا  ارا بيضاء

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

بن  رقم)0:)ا ذي ونص على ماولي:)

0

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 31 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)825965.

242I

malartci

شركة شوا كار
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تفويت حصص

malartci

 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme(etage(BENI

 MELLAL ، 23000، BENI(MELLAL

MAROC

شركة شوا كار شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع بئر 

ا زران ز وة 6 ا رقم 108 ا وصيبة - 

23153 ا وصيبة املغرب.

تفويت حصص
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.1391

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تمت) (2022 ماي) (05 في) املؤرخ 

املصادقة على):

عب ) ملياء) ((2) ا سي ) تفويت 
1.000)حصة اجتماعية من) ا صم )
ا سي ) حصة  فائ 2  (1.000 أصل)
ماي) (05 منير عب  ا صم  بتاريخ) ((2)

.2022
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
 25 بتاريخ) تاد ة  بوصبة  االبت ائية 

ماي)2022)تحت رقم)86.
243I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

SKILL.SY
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
SKILL.SY شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي ا حي 
الحسني، رقم 431 - 73000 

ا  اخلة املغرب 
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
21651

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (17
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
SKILL.(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SY
بيع) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

األجهز2 ا فالحية
األشغال ا ذامة

خ مات ا نظافة،)و تجهيز االماكن)
الخضراء

ا ـتجــاريـة) ا ـذـمـلـيـات  وكــذ ـك كــل 
املـنـوــوالت ا ـذـوـاريـة و) و ا ـصـنـاعـيـة،)

مـباشــر2) بـصـفـة  تـرتـبـط  ا ـتـي  املـا ـيـة 
أو غيـر مـبـاشـر2 باألنـشـطـــة املـذكــــور2)

أعـــــاله.
ا حي) (: االجتماعي) املور  عنوان 
الحسني،)رقم)431 - 73000)ا  اخلة)

املغرب).
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: سمية) نذناعي  ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) نذناعي سمية  ا سي 2 
ا شوة) (،4 عمار2) (،1 تنا ت) اقامة 
اكادور) (80000 ا ه ى) حي  (،113

املغرب).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) نذناعي سمية  ا سي 2 
ا شوة) (،4 عمار2) (،1 تنا ت) اقامة 
اكادور) (80000 ا ه ى) حي  (،113

املغرب)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 24 بتاريخ) ا  هب  بوادي  االبت ائية 

ماي)2022)تحت رقم)907.

244I

FCCA ATLAS

 برستيج ريسيبتيفو مريكوس 
 PRESTIGE RECEPTIVOايفنت

MARRUECOS EVENT
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

FCCA ATLAS
 AV ALLAL FASSI LOT RATMA

 IMM 89 APPT 5 ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 برستيج ريسيبتيفو مريكوس 
 PRESTIGE RECEPTIVOاوفنت

MARRUECOS EVENT شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
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وعنوان مورها اإلجتماعي املسير2 3 
ا وطاع A رقم 254 ا شوة رقم 3 - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
125567

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (09
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
مريكوس) ريسيبتيفو  برستيج 
 PRESTIGE RECEPTIVOاوفنت

.MARRUECOS EVENT
تنيظيم) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

حفالت
حجوزات ا فنادق واملطاعم.....

عنوان املور االجتماعي):)املسير2)3 
 -  3 ا شوة رقم) (254 رقم) (A ا وطاع)

40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: احالم) املفردي  ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي 2 املفردي احالم عنوا ه(ا))
28)بلوك) ح م ش منازل ا بل وة رقم)

س مراكش)40000)مراكش املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي 2 املفردي احالم عنوا ه(ا))
28)بلوك) ح م ش منازل ا بل وة رقم)

س مراكش)40000)مراكش املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (19 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)135864.
245I

ACHJAR INVEST

ACHJAR INVEST
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

ACHJAR INVEST
 AVENUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN, BUREAUX
 ACHRAF, 6°ETAGE, BUREAU
N°42 ، 30000، FES(MAROC
ACHJAR INVEST شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 
عب  ا كريم بنجلون مكاتب أشرف 
ا طابق 6 مكتب رقم 42 - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
72767

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (12
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ACHJAR INVEST
تسيير) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا ضيذات ا فالحية.
شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 
أشرف) مكاتب  بنجلون  ا كريم  عب  
 30000  -  42 مكتب رقم) (6 ا طابق)

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
محم ) ا توهامي  ا وزاني  ا سي  
 100 بويمة) حصة  (1.000 (: عادل)

درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

محم ) ا توهامي  ا وزاني  ا سي  
تا ز2) بني  ز وة  (2 عنوا ه(ا)) عادل 

 10170 ا سوي�سي) دو يباك  تجزئة 

ا رباط املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

محم ) ا توهامي  ا وزاني  ا سي  
تا ز2) بني  ز وة  (2 عنوا ه(ا)) عادل 

 10170 ا سوي�سي) دو يباك  تجزئة 

ا رباط املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (02 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2400.

246I

TECHLOGE
شركة عات املسؤو ية املح ود2

توسيع نشاط ا شركة)

34 شارع حسن ا صغير ا طابق 3 ، 

20600، ا  ار ا بيضاء أملغرب

TECHLOGE شركة عات املسؤو ية 

املح ود2

وعنوان مورها االجتماعي سذ  

بن ابي وقاص مركز ا توأمين ا برج 

ا غربي زاوية شارع ا زرقطوني و 

املسير2 ا طابق 16 و 17 20600 

ا  ار ا بيضاء املغرب.

توسيع نشاط ا شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.315383

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

املؤرخ في)10)ماي)2022)تمت إضافة)

إلى نشاط ا شركة) ا تا ية  األنشطة 

الحالي):

خ مة) محطة  وتشغيل  إدار2  (•

 لمركبات؛

وبيع وتوزيع جميع أ واع) شراء) (•

ا وقود ومواد ا تشحيم وقطع ا غيار)

لجميع أ واع املركبات؛

وجميع) وا تزويت  ا غسيل  (•

الخ مات املساع 2 ا تي من شأنها أن)

تكون مفي 2  كائن محطة الخ مة.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 02 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826310.

247I

MOORISH

SMART DEEP TECH
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع  ال واقوت ا طابق 5 شوة د 

، 20080، ا  ار ا بيضاء املغرب
SMART DEEP TECH شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي 410 شارع 
ا زرقطوني إقامة حام  ا شوة 1 - 

20040 ا  ار ا بيضاء املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
544887

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (15
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SMART DEEP TECH
(: بإوجاز) ا شركة  غرض 

مبرمج,محلل,مصمم في املذلوميات.
 410 (: االجتماعي) املور  عنوان 
شارع ا زرقطوني إقامة حام  ا شوة)

1 - 20040)ا  ار ا بيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
1.000)حصة) (: ا سي  حاتم عوى)

بويمة)100)درهم  لحصة).
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وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  حاتم عوى عنوا ه(ا))شارع)

 31000 ا زيتون حي امسيلة ا بها يل)

صفرو املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  حاتم عوى عنوا ه(ا))شارع)

 31000 ا زيتون حي امسيلة ا بها يل)

صفرو املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 31 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)825770.

248I

FACE FIDUCIAIRE

IBN BEYROUTH
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE

209 شارع مصطفى املذني ا طابق 

ا ثا ث رقم 6 ، 20130، ا  ار 

ا بيضاء املغرب

IBN BEYROUTH شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 201 شارع 

مصطفي املذاني ط 2 ش 9 - 20130 

ا  ارا بيضاء املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

544611

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (04

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 IBN (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BEYROUTH

مطذم) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

متجر) ،مخبز  شاي) قاعة  ،ماسك 

الحلويات.

عنوان املور االجتماعي):)201)شارع)
مصطفي املذاني ط)2)ش)9 - 20130 

ا  ارا بيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 500 (: ا شويف) امج   ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
حصة) (500 (: محم ) طال  ا سي  

بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  امج  ا شويف عنوا ه(ا))
هللا) عب   بن  محم   سي ي  شارع 
 19 شوة) (3 طابق) (4 اقامة دوار اب)

20000)ا  ارا بيضاء)املغرب.
عنوا ه(ا)) محم   طال  ا سي  
ميسيسوغا) (L4T كن ا) ميسيسوغا 

كن ا.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  امج  ا شويف عنوا ه(ا))
هللا) عب   بن  محم   سي ي  شارع 
 19 شوة) (3 طابق) (4 اقامة دوار اب)

20000)ا  ارا بيضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 27 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)-.

249I

MOORE CASABLANCA

TUBE ET PROFIL
إعالن متذ د ا ورارات

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN(OFFICE(OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

TUBE ET PROFIL «شركة ا توصية 
سهم»

ُ
باأل

وعنوان مورها االجتماعي: 75، شارع 
الحزام ا كبير عين ا سبع - 20590 

ا  ار ا بيضاء املغرب.
«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 
.31695

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
تم اتخاع) (2021 30)شتنبر) املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)
على) ونص  ا ذي  (:01 رقم) قرار 
رغم) ا شركة  حل  بذ م  قرار  ماولي:)

الخسائر املسجلة
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
بن  رقم).:)ا ذي ونص على ماولي:).
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 07 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

فبراور)2022)تحت رقم)811700.

250I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

YVES ROCHER MAROC
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
إنشاء)فرع تابع  لشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتا يا صن وق ا برو  
2609 ، 40000، مراكش املغرب

YVES ROCHER MAROC شركة 
عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 89 
مكرر ازلي ا حي ا صناعي - 40000 

مراكش املغرب.
إنشاء فرع تابع  لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.5043

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تورر) (2018 أكتوبر) (22 في) املؤرخ 
تحت) تابع  لشركة  فرع  إنشاء)
و ا كائن) (YVES ROCHER ا تسمية)
با ذنوان رقم)155-153)شارع محم )
40000)مراكش املغرب و) (- الخامس)
اشطاونة) املسير من طرف ا سي (2))

عمر.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (01 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136339.

251I

فيكوج دو سوس ش م م  لشريك ا وحي 

شركة اديال هوم 
ش م م

  لشريك ا وحي 
STE IDEAL HOME - 

SARL AU 
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

فيكوج دو سوس ش م م  لشريك 
ا وحي 

45، شارع ا ذوبة، ، 44000، 
ا صوير2 املغرب

شركة ادوال هوم ش م م  لشريك 
 STE IDEAL HOME SARL -  ا وحي
AU شركة عات مسؤو ية مح ود2 

عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي مساكنة 

عن  فيكةج دو سوس رقم 45 شارع 
ا ذوبة - 44000 ا صوير2 املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
6183

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (16
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)
ادوال هوم ش م م  لشريك ا وحي )-)

. STE IDEAL HOME SARL AU
منذش) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

عواري.
مساكنة) (: عنوان املور االجتماعي)
45)شارع) عن  فيكةج دو سوس رقم)

ا ذوبة)-)44000)ا صوير2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
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 1.000 ا سي  ابوا فاضل أحم ):)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

أحم ) ابوا فاضل  ا سي  

أز ف) تجزئة  (03 رقم) عنوا ه(ا))

44000)ا صوير2 املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

أحم ) ابوا فاضل  ا سي  

أز ف) تجزئة  (03 رقم) عنوا ه(ا))

44000)ا صوير2 املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية با صوير2 بتاريخ)02)وو يو)

2022)تحت رقم)195.

252I

EFFICAGEST CONSULTING SARL AU

TRANS BENSIDIALI SARL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تفويت حصص

 EFFICAGEST CONSULTING

SARL AU

 RUE(IBN(ROUCHD, IMMEUBLE

 MOUHANDISSINE,4ème

 ETAGE, APPARTEMENT(N°31

 OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC

TRANS BENSIDIALI SARL شركة 

عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 160 حي 

املسير2- ا طابق ا سفلي - - 65800 

تاوريرت املغرب.

تفويت حصص
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.1143

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تمت) (2022 ماي) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):
احم  مازوزي) ((2) تفويت ا سي )

أصل) من  اجتماعية  حصة  (500

((2) ا سي ) حصة  فائ 2  (1.000

 جيب علو بتاريخ)19)ماي)2022.

حمي  سنيف) ((2) تفويت ا سي )
أصل) من  اجتماعية  حصة  (500
((2) ا سي ) حصة  فائ 2  (1.000

 جيب علو بتاريخ)19)ماي)2022.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
ماي) (27 بتاريخ) بتاوريرت  االبت ائية 

2022)تحت رقم)103/22.

253I

NOTAIRE

SOGEMAROC
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

NOTAIRE
 Casablanca, 159 boulevard
 Yacoub(El(Mansour, 2ème

 étage, N° 7 ، 20380،
Casablanca Maroc

SOGEMAROC شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي حي 

ا رحماني ز وة 27 رقم 86 سي ي 
مومن - 20402 ا  ارا بيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
267951

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2012 وو يو) (11
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOGEMAROC
غرض ا شركة بإوجاز):)بيع وشراء)

مواد ا بناء.
حي) (: االجتماعي) املور  عنوان 
سي ي) (86 رقم) (27 ز وة) ا رحماني 
مومن)-)20402)ا  ارا بيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)
درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  احم  اوت ا ذباس):)1.000 
حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

ا ذباس) اوت  احم   ا سي  
عنوا ه(ا))تجزئة ا ورود أ)75)ا طابق)
 20520 مذروف) سي ي  االول 

ا  ارا بيضاء)املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا ذباس) اوت  احم   ا سي  
عنوا ه(ا))تجزئة ا ورود أ)75)ا طابق)
 20520 مذروف) سي ي  االول 

ا  ارا بيضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 08 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

أكتوبر)2012)تحت رقم)-.
254I

موثق  زرق علي

NAMAA INDUSTRY
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

موثق  زرق علي
387 شارع محم  الخامس ، 
20250، ا  ار ا بيصاء املغرب

NAMAA INDUSTRY شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي قيسارية 

االزهر شارع حسن ا صغير رقم 137 
- 20300 ا  ارا بيضاء املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
404207

في) مؤرخ  موثق  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2018 أبريل) (26
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. NAMAA INDUSTRY
صناعة) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا نسيج.
قيسارية) (: عنوان املور االجتماعي)
االزهر شارع حسن ا صغير رقم)137 - 

20300)ا  ارا بيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)املغرب سنة).
 90.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) محسين  مكوار  ا سي  
03)ز وة ستوكهو م طابق)5)شوة)09 

20250)ا  ارا بيضاء)املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) محسين  مكوار  ا سي  
03)ز وة ستوكهو م طابق)5)شوة)09 

20250)ا  ارا بيضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 22 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2018)تحت رقم)00666769.
255I

SUD EST CONSEIL

SISBANE BEAUTY
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

SUD EST CONSEIL
 Immeuble(Dahir(B, Apt 16, Bd

 Hassan(II, Hay(Hassani ، 40130،
Marrakech maroc

SISBANE BEAUTY شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي (في طور ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي شوة 04 
ا طابق 1 اقامة د 102 دار ا سذاد2 

ك وة ا ذبي  - 40000 مراكش 
املغرب
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حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.113153
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر حل) (2022 ماي) (24 في) املؤرخ 
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)
 SISBANE BEAUTY( ا شريك ا وحي
درهم) (100.000 رأسما ها) مبلغ 
 04 شوة) اإلجتماعي  مورها  وعنوان 
دار ا سذاد2) (102 اقامة د) (1 ا طابق)
مراكش) (40000 (- ا ذبي ) ك وة 

املغرب  تيجة ل):)تصفية املسبوة.
 04 و ح د مور ا تصفية ب شوة)
دار ا سذاد2) (102 اقامة د) (1 ا طابق)
مراكش) (40000 (- ا ذبي ) ك وة 

املغرب.)
و عين:

و) سيسبان  حليمة  ا سي (2))
عنوا ه(ا))دار ا سذاد2)01)اقامة)102 
مراكش) (40000 االزدهار) (04 شوة)

املغرب كمصفي)(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (01 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136360.
256I

Rolac service industriel

روالك للخدمات الصناعية
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

Rolac service industriel
 Qua(addir(gzanaya(Lt.160B

 RDC(TANGER ، 90000،
TANGER Maroc

روالك  لخ مات ا صناعية شركة 
عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي حي ا  ور 

كز اوة 160ب طنجة - 90102 
طنجة املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

127755
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (24
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
:)روالك) بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

 لخ مات ا صناعية.
غرض ا شركة بإوجاز):)بيع وشراء)

املواد و اآلالت ا صناعية ا ذامة.
عنوان املور االجتماعي):)حي ا  ور)
كز اوة)160ب طنجة)-)90102)طنجة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا ذسال) اإل ه  عب   ا سي  
عنوا ه(ا))حي ا ذوينة ز وة)04)ا رقم)

07)طنجة)90000)طنجة املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا ذسال) اإل ه  عب   ا سي  
 04 ا ز وة) ا ذوينة  حي  عنوا ه(ا))
طنجة) (90000 طنجة) (07 ا رقم)

املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (01 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)254312.
257I

BOURA CONSEILS

أكتاكري نيكوص
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

BOURA CONSEILS
 RUE(ALEXANDRIE 6 IMMB

 RAZALI(APPT(N° 3 VN(MEKNES
، 50000، MEKNES(MAROC
أكتاكري  يكوص شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 
يذووب املنصور عمار2 10 شوة 14 
امل ونة الج و 2 مكناس - 50000 

مكناس املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
56193

 20 في) مؤرخ  حر  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل)
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

أكتاكري  يكوص.
غرض ا شركة بإوجاز):)اإلستغالل)
ا فالحي)-)أشغال عامة أو بناء)-)تجار2.
شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 14 10)شوة) يذووب املنصور عمار2)
 50000 (- مكناس) الج و 2  امل ونة 

مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
(: مذالج) ا لطيف  عب   ا سي  
درهم) (100 بويمة) حصة  (1.000

 لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
مذالج) ا لطيف  عب   ا سي  
املغاصيين) مساو2  م شر  عنوا ه(ا))
مكناس) (50000 مكناس) زرهون 

املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
مذالج) ا لطيف  عب   ا سي  

املغاصيين) مساو2  م شر  عنوا ه(ا))

مكناس) (50000 مكناس) زرهون 

املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (18 بتاريخ) بمكناس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)1831.

258I

L’ASIATIQUE

L›ASIATIQUE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

L›ASIATIQUE

 BD Abdelmoumen,Résidence

 Shehrazade 2Rue(Ramallah

 Magasin(N14, Quartier(Palmiers

، 20340، casablanca(maroc

L›ASIATIQUE شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي (في 

طور ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع عب  

املومن اقامة شهرزاد 2 ز وة رام 

هللا محل رقم 14 حي ا نخيل ا  ار 

ا بيضاء 20042 ا  ار ا بيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.372277

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

تورر حل) (2022 ماي) (04 في) املؤرخ 

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)

ا شريك ا وحي )L’ASIATIQUE)مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسما ها)

املومن) عب   اإلجتماعي شارع  مورها 
ز وة رام هللا محل) (2 اقامة شهرزاد)
ا بيضاء) ا  ار  ا نخيل  حي  (14 رقم)

ا  ار ا بيضاء)املغرب  تيجة) (20042

ل):)ع م ا تاجية ا شركة.

شارع) ب  ا تصفية  مور  ح د  و 
ز وة) (2 شهرزاد) اقامة  املومن  عب  
ا نخيل) حي  (14 رقم) محل  هللا  رام 

20042)ا  ار ا بيضاء) ا  ار ا بيضاء)

املغرب.)
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و عين:

احم ) ا طاهر  عادل  ا سي (2))

جريسيلون) شارع  (43 عنوا ه(ا)) و 

كمصفي) فرنسا  جينفيلييه  (92230

(2)) لشركة.

الح ود) اإلقتضاء) وعن   (

املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 

ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 11 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)823722.

259I

فيكوج دو سوس ش م م  لشريك ا وحي 

رياض لي اوكاليبتوس 

ش م م

 RIAD LES -  لشريك ا وحي  

EUCALYPTUS SARL AU

عو  تسيير حر ألصل تجاري)(األشخاص)

املذنويون)

عو  تسيير حر ألصل تجاري

رياض لي اوكا يبتوس ش م م 

 RIAD LES -  لشريك ا وحي 

 EUCALYPTUS SARL AU

قي) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 

لي) رياض  أعطى  (2022 ماي) (06

اوكا يبتوس ش م م  لشريك ا وحي )

 RIAD LES EUCALYPTUS SARL  -

AU)املسجل با سجل ا تجاري)3269 

حق) با صوير2  االبت ائية  باملحكمة 

ا تسيير الحر  ألصل ا تجاري ا كائن)

ا صوير2) (44000 (- ا غزو2،) ب دوار 

باي) سيراي  كرافان  املغرب  فائ 2 

 CARAVANSERAI (- جوويل ش م م)

BY JOELLE SARL)مل 2)3)سنة تبت ئ)

 31 في) و تنتهي  (2022 أبريل) (01 من)

شهري) مبلغ  موابل  (2025 مارس)

قيمته)27.500)درهم.

260I

CABINET HAMDI

MEKNECH PRODUCTION
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

CABINET HAMDI

 Avenue(Hassane(II 6ème ,131

 étage، 20200، casablanca

maroc

 MEKNECH PRODUCTION

شركة عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي زاوية شارع 

األمير موالي عب  هللا وشارع ا نخلة ، 

عمار2 1 ، ا طابق 4 ، شوة رقم 7 - 0 

ا  ار ا بيضاء املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

545251

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (12

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEKNECH PRODUCTION

ا تاج) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

تركيب) ا سينمائية،) االفالم 

ا سيناريوهات،)تذيين موظفين فنيين)

الخ)....

زاوية) (: االجتماعي) املور  عنوان 

وشارع) هللا  عب   موالي  األمير  شارع 

ا نخلة)،)عمار2)1)،)ا طابق)4)،)شوة)

رقم)7 - 0)ا  ار ا بيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 10.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:

ا سي 2 صو يا ا تراب):)50)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

50)حصة) (: ا سي  كريم بوخاري)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) ا تراب  ا سي 2 صو يا 
 0 18)شارع ا زرقطوني م ج مكناس)

مكناس املغرب.
عنوا ه(ا)) بوخاري  كريم  ا سي  
131)شارع الحسن ا ثاني ا طابق)11 

0)ا  ار ا بيضاء)املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) ا تراب  ا سي 2 صو يا 
 0 18)شارع ا زرقطوني م ج مكناس)

مكناس املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 02 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826153.
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SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

SM BETON
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
SM BETON شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي (في 

طور ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي والد 

ا طيب ا ذليا غ/ج ا طابق ا ثاني 
ا شوة ا يمنى - 30000 فاس 

املغرب.
حل شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.55773

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تورر حل) (2022 ماي) (06 في) املؤرخ 
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)
مبلغ) (SM BETON ا شريك ا وحي )
وعنوان) درهم  (100.000 رأسما ها)
مورها اإلجتماعي والد ا طيب ا ذليا)
(- غ/ج ا طابق ا ثاني ا شوة ا يمنى)

30000)فاس املغرب  تيجة ل):)ع م)
تحويق ا غرض اإلجتماعي.

والد) ب  ا تصفية  مور  ح د  و 
ا ثاني) ا طابق  غ/ج  ا ذليا  ا طيب 
ا شوة ا يمنى)-)30000)فاس املغرب.)

و عين:
ا سي (2))سذ  قريمع و عنوا ه(ا))
ا برازيل إقامة) شارع إسماعيلية حي 
حمز2 م خل رقم)4)ا زهور)1 30000 

فاس املغرب كمصفي)(2)) لشركة.
وعن  اإلقتضاء)الح ود املفروضة)
محل) املخو ة  هم  ا صالحيات  على 
و) ا ذوود  تبليغ  محل  و  املخابر2 
والد) (: با تصفية) املتذلوة  ا وثائق 
ا ثاني) ا طابق  غ/ج  ا ذليا  ا طيب 

ا شوة ا يمنى
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (01 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2376.

262I

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

A.G. EVENTS
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE
 AV PRINCE MY ABDELLAH

 N°24 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

A.G. EVENTS شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي زينيت 
بزنس سنتر ز وة مسلم تجزئة بوكار 
ا طابق ا ثا ث ا رقم 14 باب دكا ة 

مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
105947

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (19
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
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عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 A.G. (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EVENTS
:)مواول في) غرض ا شركة بإوجاز)
تسيير الخ مات(تنظيم املناسبات و)

تسييراملواقع ا سياحية).
زينيت) (: االجتماعي) املور  عنوان 
بزنس سنتر ز وة مسلم تجزئة بوكار)
باب دكا ة) (14 ا طابق ا ثا ث ا رقم)

مراكش)-)40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  ك امي موالي عب  ا ذزيز)
درهم) (100 بويمة) حصة  (1.000 (:

 لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  ك امي موالي عب  ا ذزيز)
ا بور) ح.) اوالد  باقا  دار  عنوا ه(ا))

40000)مراكش املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  ك امي موالي عب  ا ذزيز)
ا بور) ح.) اوالد  باقا  دار  عنوا ه(ا))

40000)مراكش املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (31 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136281.
263I

AIT RAZOUK MOULOUD 

 AMAN GEOMATIC
SURVEYING SARL

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

تحويل املور االجتماعي  لشركة

AIT RAZOUK MOULOUD
 N 14 2 EME(ETAGE(AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE SETTI
 MASSOUDA(SEFROU ، 31000،

SEFROU Maroc

 AMAN GEOMATIC SURVEYING
SARL شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي شوة 7 
ا طابق ا ثا ث عمار2 االخوين رقم 
62 شارع محم  الخامس صفرو - 

31000 صفرو املغرب.
تحويل املور االجتماعي  لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.127707

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
2022)تم تحويل) 20)أبريل) املؤرخ في)
الحالي  لشركة) االجتماعي  املور 
عمار2) ا ثا ث  ا طابق  (7 «شوة) من)
محم ) شارع  (62 رقم) االخوين 
صفرو) (31000 (- صفرو) الخامس 
ابن) شارع  (2 «بتهوفن) إلى) املغرب»)
(- طنجة) الخامس  ا طابق  الخضير 

90000)طنجة املغرب».
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (31 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)5027.
264I

TAGES CONSULTING

HELP MIND
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

TAGES CONSULTING
 N 309 Lot. Haj(Fateh 1er(étage

Q. El(Oulfa ، 20260، ا  ار 
ا بيضاء املغرب

HELP MIND شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي تواطع 
شارع األمير موالي عب  هللا و شارع 
ا نخلة ، ا ذمار2 1 ا طابق 4 شوة 

رقم 7 - 20010 ا  ار ا بيضاء 
املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
545193

في) مؤرخ  حر  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (25

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 HELP (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.MIND
إنشاء) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
تكنو وجيا) ومنتجات  خ مات  وبيع 
ا ذكاء) على  ا وائمة  املذلومات 

االصطناعي.
تواطع) (: االجتماعي) املور  عنوان 
األمير موالي عب  هللا و شارع) شارع 
شوة) (4 ا طابق) (1 ا ذمار2) (، ا نخلة)
رقم)7 - 20010)ا  ار ا بيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: ا هن ري) كوتر  ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) ا هن ري  كوتر  ا سي 2 
 12000  01 املسير2) حي  (1283 رقم)

تمار2 املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) ا هن ري  كوتر  ا سي 2 
 12000  01 املسير2) حي  (1283 رقم)

تمار2 املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 02 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826224.
265I

مكتب الحسابات ا ذباد

HICM WATER
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تفويت حصص

مكتب الحسابات ا ذباد
23 بلوك 3 بئرا زران بنصفار، 

31000، صفرو املغرب
HICM WATER شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 709 
ا شوة رقم 1 بلوك 3 تجزئة مولي 
اسماعيل طريق بوملان صفرو - 

31000 صفرو املغرب.
تفويت حصص

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.3477

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تمت) (2022 أبريل) (29 في) املؤرخ 

املصادقة على):
(2))هشام شورات) تفويت ا سي )
 500 حصة اجتماعية من أصل) (50
فتيحة) ((2) ا سي ) حصة  فائ 2 

رحباوي بتاريخ)30)ماي)2022.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
ماي) (31 بتاريخ) بصفرو  االبت ائية 

2022)تحت رقم)3477.
266I

SOLUCIA EXPERTISE

DIGITALENTRH
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
قفل ا تصفية

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC
DIGITALENTRH شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي : 119 
شارع عب  املومن رقم 20 ا طابق 
ا ثا ث - 20000 ا  ار ا بيضاء 

املغرب.
قفل ا تصفية

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
.451351

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تورر) (2021 دجنبر) (14 في) املؤرخ 
عات) شركة  (DIGITALENTRH حل)
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 
 100.000 رأسما ها) مبلغ  ا وحي  
 119 درهم وعنوان مورها اإلجتماعي)



ع د)5721 - 22)عو ا وذ 2)1443 )22)وو يو)2022)الجريدة الرسمية   11026

ا طابق) (20 رقم) املومن  عب   شارع 
ا بيضاء) ا  ار  (20000 (- ا ثا ث)
املغرب  تيجة  ورار ا شريك ا وحي .

و عين:
و) ا سباعي  زكرياء) ا سي (2))
باريس) (75000 فرنسا) عنوا ه(ا))

فرنسا كمصفي)(2)) لشركة.
و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)
بتاريخ)08)أبريل)2022)وفي)119)شارع)
20)ا طابق ا ثا ث)-) عب  املومن رقم)

20000)ا  ار ا بيضاء)املغرب.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 19 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)824663.

267I

SOLUCIA EXPERTISE

SOFTCOMPLIANCE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
قفل ا تصفية

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC
SOFTCOMPLIANCE شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي : 119 
شارع عب  املومن رقم 20 ا طابق 
ا ثا ث - 20000 ا  ار ا بيضاء 

املغرب.
قفل ا تصفية

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري):)
.451697

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
2021)تورر حل) 14)دجنبر) املؤرخ في)
عات) شركة  (SOFTCOMPLIANCE
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 
 100.000 رأسما ها) مبلغ  ا وحي  
 119 درهم وعنوان مورها اإلجتماعي)
ا طابق) (20 رقم) املومن  عب   شارع 
ا بيضاء) ا  ار  (20000 (- ا ثا ث)
املغرب  تيجة  ورار ا شريك ا وحي .

و عين:
و) ا سباعي  زكرياء) ا سي (2))
باريس) (75000 فرنسا) عنوا ه(ا))

فرنسا كمصفي)(2)) لشركة.
و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)
بتاريخ)08)أبريل)2022)وفي)119)شارع)
20)ا طابق ا ثا ث)-) عب  املومن رقم)

20000)ا  ار ا بيضاء)املغرب.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 19 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)824662.
268I

CABINET HAMDI

JESSY DIFFUSION
شركة عات املسؤو ية املح ود2

توسيع نشاط ا شركة)

CABINET HAMDI
 Avenue(Hassane(II 6ème ,131

 étage، 20200، casablanca
maroc

JESSY DIFFUSION شركة عات 
املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها االجتماعي 10 ، طريق 
أزمور 10 - 0 ا  ار ا بيضاء املغرب.

توسيع نشاط ا شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.51827
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
املؤرخ في)18)ماي)2022)تمت إضافة)
إلى نشاط ا شركة) ا تا ية  األنشطة 

الحالي):
مستحضرات) وتوزيع  استيراد 

ا تجميل ومواد  نظافة الجسم).
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
 01 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826072.
269I

FIDUCIAIRE MOGADOR

 STATION TIGUIMI
OUFELLA

إعالن متذ د ا ورارات

FIDUCIAIRE MOGADOR
 N 46 BD(AL(MASSIRA

 ESSAOUIRA(Essaouira، 44000،

Essaouira Maroc

 STATION TIGUIMI OUFELLA

«شركة عات املسؤو ية املح ود2»

وعنوان مورها االجتماعي: امللك 

املسمى قرب ا  ار ا كائن في دوار 

بيزكارن اوماريين تمنار - 44000 

ا صوير2 املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.4909

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

اتخاع) تم  (2022 ماي) (10 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)

قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

ا توقيع) مع  مشترك  تسيير  تذيين 

و) كنا  احم   ا سي   بين  املشترك 

ا سي  الحسن تبا يت)

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

على) ونص  ا ذي  (:43 رقم) بن  

مع) مشترك  تسيير  تذيين  ماولي:)

احم ) ا سي   بين  املشترك  ا توقيع 

كنا و ا سي  الحسن تبا يت مل 2 غير)

مح ود2)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (31 االبت ائية با صوير2 بتاريخ)

2022)تحت رقم)189/2022.

270I

MARGEST SARL AU

ABDO BOUILDING
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تفويت حصص

MARGEST SARL AU

272 تجزئة ا ذزوزية مراكش ، 

40000، مراكش املغرب

ABDO BOUILDING شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 669 

شوة 1 صوكوما 1 مراكش - 40000 

مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.35295

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تمت) (2022 أبريل) (27 في) املؤرخ 

املصادقة على):
ا شبيلي) (2)) يلى  ا سي ) تفويت 
450)حصة اجتماعية من أصل)450 
حصة  فائ 2 ا سي )(2))عب  املطلب)

ا شبيلي بتاريخ)27)أبريل)2022.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
ماي) (24 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)5583.
271I

TSC SERVICES

TSC SERVICES
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

TSC SERVICES
 67RUE CHEVALIER BAYARD

 5EME(ETAGE(N°16 BELVEDERE
CASABLANCA، 20200، ا  ار 

MAROC ا بيضاء
TSC SERVICES شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي (في طور ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي 67شارع 
ا فارس بيار ا طابق 5 ا رقم 16 

ا  ار ا بيضاء 20200 ا  ار ا بيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.456987
ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تورر حل) (2022 أبريل) (25 املؤرخ في)
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)
 TSC SERVICES ا وحي ) ا شريك 
درهم) (100.000 رأسما ها) مبلغ 
67شارع) اإلجتماعي) مورها  وعنوان 
 16 ا رقم) (5 ا طابق) بيار  ا فارس 
20200)ا  ار ا بيضاء) ا  ار ا بيضاء)
ا تاجية) ع م  (: ل) املغرب  تيجة 

ا شركة.
67شارع) و ح د مور ا تصفية ب)
 16 ا رقم) (5 ا طابق) بيار  ا فارس 
20200)ا  ار ا بيضاء) ا  ار ا بيضاء)

املغرب.)
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و عين:
و) ا ذوامري  ووسف  ا سي (2))
 30500 حي ا ذوامرية) (19 عنوا ه(ا))
خريبكة املغرب كمصفي)(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 18 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)824243.
272I

BELGAZI ALI

SHAMAL ENTREPRISES
شركة عات املسؤو ية املح ود2

وفا2 شريك

BELGAZI ALI
شارع امير موالي عب  هللا رقم 33 
- طبق 1 - رقم املكتب 16 طنجة، 

90000، طنجة املغرب
SHAMAL ENTREPRISES شركة 

عات املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي 152 شارع 
محم  ا سادس (شارع اسبا يا ) - 

90000 طنجة املغرب.
وفا2 شريك

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.7401

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تم اإلعالم) (2022 ماي) (26 املؤرخ في)
احمي وش) شذيب  ا شريك  بوفا2 
(
ً
تبذا ا ورثة  على  حصصه  توزيع  و 
مارس) (15 في) املؤرخ  اإلراثة   رسم 

2022)با شكل األتي):
ا سي (2)) ويز2 بوجير)،)4)حصة).

 10 (، ومينة احمي وش) ا سي (2))
حصة).

ا سي (2))ا زهر2 احمي وش)،)10 
حصة).

 6 (، احمي وش) احم   ا سي (2))
حصة).

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (03 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)254386.
273I

ESPACE VERT AGRO BUSINESSES

 ESPACE VERT AGRO

BUSINESSES
شركة عات املسؤو ية املح ود2

حل شركة

 ESPACE VERT AGRO

BUSINESSES

 46BD(ZERKTOUNI 2 EME

 ETAGE(APPT 6 CASABLANCA،

28810، casablanca(maroc

 ESPACE VERT AGRO

BUSINESSES شركة عات 

املسؤو ية املح ود2(في طور 

ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي 46شارع 

ا زرقطوني ا طابق 2 ا شوة 6 - 

28810 ا  ار ا بيضاء املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.515841

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تورر) (2022 أبريل) (18 في) املؤرخ 

املسؤو ية) عات  شركة  حل 

 ESPACE VERT AGRO املح ود2)

رأسما ها) مبلغ  (BUSINESSES

مورها) وعنوان  درهم  (100.000

ا زرقطوني) 46شارع  اإلجتماعي)

ا  ار) (28810  -  6 ا شوة) (2 ا طابق)

ع م) (: ل) املغرب  تيجة  ا بيضاء)

ا تاجية ا شركة.

46شارع) و ح د مور ا تصفية ب)

 -  6 ا شوة) (2 ا طابق) ا زرقطوني 

28810)ا  ار ا بيضاء)املغرب.)

و عين:

و) عمراوي  محم   ا سي (2))

قاسم) ا  ا زهراوي  شارع  عنوا ه(ا))
زاوية) (21 ا شوة) (5 ا  رج ب ا طابق)

159شارع ادريس االول)20100)ا  ار)

ا بيضاء)املغرب كمصفي)(2)) لشركة.

و) املومني  فيصل  ا سي (2))

ا كبير) الحزام  101شارع  عنوا ه(ا))

املغرب) ا بيضاء) ا  ار  (20570

كمصفي)(2)) لشركة.

وعن  اإلقتضاء)الح ود املفروضة)
محل) املخو ة  هم  ا صالحيات  على 
و) ا ذوود  تبليغ  محل  و  املخابر2 

ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 20 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)824822.

274I

االتوان  لحسابات

GOLD ALQUILER
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

االتوان  لحسابات
142 شارع مراكش ا طابق ا ثاني 
رقم 5 ، 62000، ا ناظور املغرب
GOLD ALQUILER شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي علي ا شيخ 
ز وة 112 رقم 6 ا ناضور - 62000 

ا ناضور املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

24187
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (26
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 GOLD(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ALQUILER
كراء) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا سيارات.
علي) (: االجتماعي) املور  عنوان 
(- ا ناضور) (6 رقم) (112 ا شيخ ز وة)

62000)ا ناضور املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 500.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  عب  ا رزاق بتيت):)2.500 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

 2.500 (: ختول) ميلود  ا سي  
حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  عب  ا رزاق بتيت عنوا ه(ا))
 62000 حي ترقاع ا شرقية ا ناضور)

ا ناضور املغرب.
عنوا ه(ا)) ختول  ميلود  ا سي  
 62000 ا ناضور) ا غربية  ترقاع  حي 

ا ناضور املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) بتيت  سناء) ا سي 2 
 62000 حي ترقاع ا شرقية ا ناضور)

ا ناضور املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
01)وو يو) االبت ائية با ناضور بتاريخ)

2022)تحت رقم)908.

275I

ANAMAR FIDUCIAIRE

BRICO FRERE
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY(BOUGAFER ،
45800، TINGHIR(maroc
BRICO FRERE شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 44 
شارع محم  الخامس حي بوكافر 

45800 تنغير املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

3909
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 وو يو) (16
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 BRICO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.FRERE
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غرض ا شركة بإوجاز):)االشغال و)
بيع مواد ا بناء.

 44 رقم) (: عنوان املور االجتماعي)
بوكافر) حي  الخامس  محم   شارع 

45800)تنغير املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 175 (: محم ) شرموح  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
 165 (: ا سي  شرموح عب  ا ذزيز)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
ا سي  شرموح احم ):)165)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
 165 (: رضوان) شرموح  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
 165 (: ابراهيم) شرموح  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
ا سي  شرموح وونس):)165)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) محم   شرموح  ا سي  
 45896  1971 ا ذزوزية رقم) تجزئة 

مراكش املغرب.
ا سي  شرموح رضوان عنوا ه(ا))
 45896  1971 ا ذزوزية رقم) تجزئة 

مراكش املغرب.
ا سي  شرموح ابراهيم عنوا ه(ا))
 45869  1971 ا ذزوزية رقم) تجزئة 

مراكش املغرب.
ا ذزيز) عب   شرموح  ا سي  
 45800  44 تجزئة بوكافر) عنوا ه(ا))

تنغير املغرب.
عنوا ه(ا)) احم   شرموح  ا سي  
تنغير) (45800  44 بوكافر) تجزئة 

املغرب.
عنوا ه(ا)) وونس  شوموح  ا سي  
تنغير) (45800  44 بوكافر) تجزئة 

املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) محم   شرموح  ا سي  
 45800  1971 ا ذزوزية رقم) تجزئة 

تنغير املغرب

ا سي  شرموح ابراهيم عنوا ه(ا))

 45800  1971 ا ذزوزية رقم) تجزئة 

تنغير املغرب

ا ذزيز) عب   شرموح  ا سي  

 45800  44 تجزئة بوكافر) عنوا ه(ا))

تنغير املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (02 بتاريخ) بتنغير  االبت ائية 

2022)تحت رقم)251.

276I

CABINET FINANCE ET CONSEIL

CHAM LOGISTIQUE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

تفويت حصص

CABINET FINANCE ET CONSEIL

21 اقامة ريني شارع ابن مرحل 

ا طابق 2 رقم 5 طنجة ، 70001، 

طنجة املغرب

CHAM LOGISTIQUE شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

اململكة ا ذربية ا سذودوة ا طابق 

3 رقم 20 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب .

تفويت حصص
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.117477

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

تمت) (2022 أبريل) (25 في) املؤرخ 

املصادقة على):

 HICHAM ((2) ا سي ) تفويت 

 TAOUIL BOULAYCH 1.000

 1.000 أصل) من  اجتماعية  حصة 

 MOUNIR ((2) حصة  فائ 2 ا سي )

HALHOUL)بتاريخ)25)أبريل)2022.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (

ماي) (11 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)4072.

277I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

 GROUPEMENT EL ARBI

HMIDAT
مجموعة عات ا نفع االقتصادي

تأسيس شركة

 CABINET FISCALE ET

COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع سي ي محم  ، 15000، 

الخميسات املغرب

 GROUPEMENT EL ARBI

HMIDAT مجموعة عات ا نفع 

االقتصادي

وعنوان مورها اإلجتماعي ف ان 

مشرع الحمر الخزاز ة سي ي عب  

ا رزاق - 15400 تيفلت املغرب

تأسيس مجموعة عات ا نفع 

االقتصادي 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

1287

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
تم إع اد ا وا ون) (2022 مارس) (10

ا نفع) عات  ملجموعة  األسا�سي 

االقتصادي باملميزات ا تا ية:

عات) مجموعة  (: ا شركة) شكل 

ا نفع االقتصادي.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 GROUPEMENT EL ARBI (:

.HMIDAT

غرض ا شركة بإوجاز):)االستغالل)

ا غباوي.

ف ان) (: االجتماعي) املور  عنوان 

عب ) سي ي  الخزاز ة  الحمر  مشرع 

ا رزاق)-)15400)تيفلت املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

درهم،) (1 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

موسم كا تالي:

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

شراج) ا رحيم  عب   ا سي  

اوت اعمر اوعي�سى سي ي) عنوا ه(ا))

عب  ا رزاق)15400)تيفلت املفرب.

ا سي  ادريس اهريمش عنوا ه(ا))
رقم)222)تجزئة املنصور الخميسات)

15000)الخميسات املفرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

شراج) ا رحيم  عب   ا سي  

اوت اعمر اوعي�سى سي ي) عنوا ه(ا))

عب  ا رزاق)15400)تيفلت املفرب

ا سي  ادريس اهريمش عنوا ه(ا))
رقم)222)تجزئة املنصور الخميسات)

15000)الخميسات املفرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (27 بتاريخ) بتيفلت  االبت ائية 

2022)تحت رقم)426.

278I

FISCALITY CONSULTING CENTER

BIBORNE MAROC
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM(B(IMM 38 3EME

 ETAGE(APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

BIBORNE MAROC شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي منطوة 

أسكجور ، سوكوما رقم 2130 

، شوة رقم 5 ، ا طابق رقم 1 ، 

مراكش - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

125983

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (18

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
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عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BIBORNE MAROC
غرض ا شركة بإوجاز):)-)ا برمجة)
أنشطة) من  وغيرها  واالستشارات 

تكنو وجيا املذلومات.
االستيراد) و  أجهز2  تاجر  (-

وا تص ور.
منطوة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
(، (2130 رقم) سوكوما  (، أسكجور)
شوة رقم)5)،)ا طابق رقم)1)،)مراكش)

- 40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: مو�سى) بن  واسر  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  واسر بن مو�سى عنوا ه(ا))
باالوزو) (91120 ا ا) طريق  مكرر  (30

فرنسا)91120)باالوزو فرنسا.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  واسر بن مو�سى عنوا ه(ا))
باالوزو) (91120 ا ا) طريق  مكرر  (30

فرنسا)91120)باالوزو فرنسا
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (31 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136305.
279I

NORDIC FOOD 

MEB ARCHITECTES
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

MEB ARCHITECTES
34 ب اقامة سليمان 1 ب ا طابق 
7 رقم 63 شارع طا طان ، 90000، 

طنجة املغرب
MEB ARCHITECTES شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 34 ب 

اقامة سليمان 1 ب ا طابق 7 رقم 

63 شارع طا طان - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

127627

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (10

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 MEB (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. ARCHITECTES

غرض ا شركة بإوجاز):)-)األنشطة)

املذمارية.

-)ا غرض من ا شركة هو ممارسة)

ومخطط) املذماري  املهن س  مهنة 

امل ونة وعلى وجه الخصوص وظيفة)

م ور املشروع وجميع املهام املتذلوة)

بنشاط ا هن سة املذمارية..

ب) (34 (: االجتماعي) املور  عنوان 
رقم) (7 ا طابق) ب  (1 اقامة سليمان)

طنجة) (90000 (- شارع طا طان) (63

املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 100 (: ا بوزاخي) محم   ا سي  

حصة بويمة)1.000)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  محم  ا بوزاخي عنوا ه(ا))

طنجة)90000)طنجة املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  محم  ا بوزاخي عنوا ه(ا))

طنجة)90000)طنجة املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (27 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)4843.

280I

BELGAZI ALI

 AL KHALIGE

INVESTISSEMENTS
شركة عات املسؤو ية املح ود2

وفا2 شريك

BELGAZI ALI

شارع امير موالي عب  هللا رقم 33 

- طبق 1 - رقم املكتب 16 طنجة، 

90000، طنجة املغرب

 AL KHALIGE

INVESTISSEMENTS شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 152 شارع 

محم  ا سادس (شارع اسبا يا ) - 

90000 طنجة املغرب.

وفا2 شريك
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.7405

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تم اإلعالم) (2022 ماي) (26 املؤرخ في)

احمي وش) شذيب  ا شريك  بوفا2 

(
ً
تبذا ا ورثة  على  حصصه  توزيع  و 

مارس) (15 في) املؤرخ  اإلراثة   رسم 

2022)با شكل األتي):

 75 (، بوجير) ا ويز2  ا سي (2))

حصة).

ا سي (2))ومينة احمي وش)،)200 

حصة).

(، احمي وش) ا زهر2  ا سي (2))

200)حصة).

ا سي (2))احم  احمي وش)،)125 

حصة).

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (03 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)254387.

281I

Société marocaine de révision des comptes

WAMID INVEST
شركة عات املسؤو ية املح ود2

حل شركة

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard(de(la(Corniche , 63
 résidence(le(Yacht, immeuble
 B 5éme(étage(bureau(N° 139 ،
20000، CASABLANCA(MAROC

WAMID INVEST شركة عات 
املسؤو ية املح ود2(في طور 

ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

بوركون ز وة جذفر ابن حبيب اقامة 
املشرق 2 ا طابق االول ا رقم 3. - 

20000 ا  ارا بيضاء املغرب.
حل شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.278561

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر حل) (2022 ماي) (10 في) املؤرخ 
املح ود2) املسؤو ية  عات  شركة 
رأسما ها) مبلغ  (WAMID INVEST
مورها) وعنوان  درهم  (100.000
اإلجتماعي شارع بوركون ز وة جذفر)
ا طابق) (2 ابن حبيب اقامة املشرق)
االول ا رقم)3. - 20000)ا  ارا بيضاء)
قرار الجمع ا ذام) (: املغرب  تيجة ل)

االستثنائي.
شارع) ب  ا تصفية  مور  ح د  و 
بوركون ز وة جذفر ابن حبيب اقامة)
 -  .3 ا رقم) االول  ا طابق  (2 املشرق)

20000)ا  ارا بيضاء)املغرب.)
و عين:

و) بحساني  سمير  ا سي (2))
رقم) تانسيفت  شارع  عنوا ه(ا))
 20000 ا بيضاء) ا  ار  ا فة  (286
((2) كمصفي) املغرب  ا  ارا بيضاء)

 لشركة.
وعن  اإلقتضاء)الح ود املفروضة)
محل) املخو ة  هم  ا صالحيات  على 
و) ا ذوود  تبليغ  محل  و  املخابر2 
شارع) (: با تصفية) املتذلوة  ا وثائق 
بوركون ز وة جذفر ابن حبيب اقامة)

املشرق)2)ا طابق االول ا رقم)3.
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باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 31 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)825887.

282I

ACO CONSULTING

KEMIPHARM
إعالن متذ د ا ورارات

ACO CONSULTING
 rue(libourne - résidence(du ,70
 centre - 4ème(étage- Apt.14- ،

20500، casablanca(maroc
KEMIPHARM «شركة املساهمة»
وعنوان مورها االجتماعي: محل 
رقم -15تجزئة رقم92 -املنطوة 

ا صناعية  بسكور2 - - ا  ارا بيضاء 
املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.261.637
بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
تم اتخاع) (2022 فبراور) (28 املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)
على) ونص  ا ذي  (:1 رقم) قرار 
بمبلغ) ا شركة  رأسمال  رفع  ماولي:)
درهم  يتم) (20.000.000 ق ره)
إلى) 120.000.000درهم  من) رفذه 
طريق) عن  140.000.000درهم 

تو وم حصص  و وة.)
قرار رقم)3:)ا ذي ونص على ماولي:)
توسيع غرض ا شركة إلى ا ذمليات)
املكمالت) وتسويق  ا تاج  ا تا ية:)

ا غذائية
قرار رقم)4:)ا ذي ونص على ماولي:)
مجلس) تذ ول م 2 عضوية أعضاء)
 (6) مل 2 ست) تصبح  بحيث  اإلدار2 

)من سنتين)(2)
ً
سنوات ب ال

قرار رقم)5:)ا ذي ونص على ماولي:)
تحيين ا وا ون األسا�سي  لشركة.

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)
ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

ا وا ون) تحيين  تم  رقم  بن  
على) ونص  ا ذي  األسا�سي  لشركة.:)
األسا�سي) ا وا ون  تحيين  تم  ماولي:)

 لشركة.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 03 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826489.
283I

FLASH ECONOMIE

HAPPY FRIDAY
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

HAPPY FRIDAY شركة عات 
املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي ز وة عمر 
املختار و ادريس اكبار متجر رقم 03 
عمران1-ا طابق االر�سي عمار2 ا - 

14000 ا ونيطر2 املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

65473
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (05
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 HAPPY(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.FRIDAY
مطاعم) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

بأسذار ثابتة.
عنوان املور االجتماعي):)ز وة عمر)
 03 املختار و ادريس اكبار متجر رقم)
(- ا) عمار2  االر�سي  عمران1-ا طابق 

14000)ا ونيطر2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  بوشتى ا هنيني):)500)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
 500 (: ا سي  ا راحي عب  املنذم)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) ا هنيني  بوشتى  ا سي  

84/86)شارع ووسف بن تاشفين رقم)

18 14000)ا ونيطر2 املغرب.

املنذم) عب   ا راحي  ا سي  

 5 طابق) (5 إمازور) إقامة  عنوا ه(ا))

شوة)16 90000)طنجة املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

املنذم) عب   ا راحي  ا سي  

 5 طابق) (5 إمازور) إقامة  عنوا ه(ا))

شوة)16 90000)طنجة املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (30 االبت ائية با ونيطر2 بتاريخ)

2022)تحت رقم)2179.
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FLASH ECONOMIE

MYND
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MYND شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي حي ا وسم 

2 رقم 203 - 73000 ا  اخلة 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

18701

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2021 وو يو) (23

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MYND
اعمال) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا بناء.
عنوان املور االجتماعي):)حي ا وسم)
2)رقم)203 - 73000)ا  اخلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: ا   يمي) ا كية  ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي 2 ا كية ا   يمي عنوا ه(ا))
305)ز وة ا شيخ) حي  فطيحات رقم)
ا  اخلة) (73000 االغظف) محم  

املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي 2 ا كية ا   يمي عنوا ه(ا))
305)ز وة ا شيخ) حي  فطيحات رقم)
ا  اخلة) (73000 االغظف) محم  

املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 23 بتاريخ) ا  هب  بوادي  االبت ائية 

وو يو)2021)تحت رقم)1115.

285I

Société somicoc

شركة واج&نورلالستراد و 
التصدير

شركة عات املسؤو ية املح ود2
حل شركة

Société somicoc
 Rue(Abbas(mssadi(appt 2 VN

Fes، 30000، Fes(Maroc
شركة واج& ور الستراد و ا تص ور 
شركة عات املسؤو ية املح ود2(في 

طور ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي شوة 

رقم 7 با طابق 3 دوار والد ا طيب 
ا سفلى فاس - 30000 فاس املغرب.

حل شركة
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رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.46693

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر حل) (2022 ماي) (25 في) املؤرخ 
املح ود2) املسؤو ية  عات  شركة 
شركة واج& ور الستراد و ا تص ور)
درهم) (100.000 رأسما ها) مبلغ 
وعنوان مورها اإلجتماعي شوة رقم)
7)با طابق)3)دوار والد ا طيب ا سفلى)
فاس املغرب  تيجة) (30000 (- فاس)
املصادقة باإلجماع) قرر ا شركاء) (: ل)
على حل ا شركة قبل األجل املح د)

 ها ابت ءا من)25)ماي)2022.
و ح د مور ا تصفية ب شوة رقم)
7)با طابق)3)دوار والد ا طيب ا سفلى)

- 30000)فاس املغرب.)
و عين:

ا سي (2))وجيه ا لبار و عنوا ه(ا))
األقواس) بوخريص  درب  (23 رقم)
فاس املغرب كمصفي) (30000 فاس)

(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (03 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2324/2022.
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NORDIC FOOD 

FOODSTUFF TRANDING
إعالن متذ د ا ورارات

FOODSTUFF TRANDING
إقامة ا ذزيزية شارع اململكة ا ذربية 

ا سذودوة ا طابق ا ثا ث رقم ، 
90000، طنجة املغرب

 FOODSTUFF TRANDING
«شركة عات املسؤو ية املح ود2»
وعنوان مورها االجتماعي: إقامة 
ا ذزيزية شارع اململكة ا ذربية 
ا سذودوة ا طابق ا ثا ث رقم - 

90000 طنجة املغرب.
«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 
.118079

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
اتخاع) تم  (2022 ماي) (17 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)
قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

تفويت حصص
قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)

تذيين مسير ج و   لشركة
قرار رقم)3:)ا ذي ونص على ماولي:)

تحويل ا شكل ا وا وني  لشركة
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
بن  رقم)6:)ا ذي ونص على ماولي:)
490)سهم من أسهم ا سي  اهل) بيع)

ا ذرب عزيز  لسي  بوشال رضوان.
على) ونص  ا ذي  (:16 رقم) بن  
ا شركة استوا ة) ووبل شركاء) ماولي:)
وبا تالي) عزيز  ا ذرب  اهل  ا سي  
هو) رضوان  بوشال  ا سي   سيكون 

امل ور ا وحي   لشركة
بن  رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
من) ا وا وني  لشركة  ا شكل  تغيير 
مح ود2) مسؤو ية  عات  شركة 
عات) إلى شركة  ((SARL Classique(
مسؤو ية مح ود2 مع شريك واح )

.(SARL AU(
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (27 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)4825.
287I

ائتما ية أكي ي

AI-COMPANY
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
قفل ا تصفية

ائتما ية أكي ي
ز وة اسفي،محج الحسن ا ثاني، 
ا شوة 12، ا طابق ا ثا ث (م.ج) 
حمرية مكناس ، 50000، مكناس 

املغرب
AI-COMPANY شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي : تجزئة 
املنزه 2 رقم 438 بوفكران، مكناس - 

50050 بوفكران، مكناس املغرب.

قفل ا تصفية

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

.38473

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

AI-(املؤرخ في)11)ماي)2022)تورر حل

مسؤو ية) عات  شركة  (COMPANY

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  مبلغ)

وعنوان) درهم  (60.000 رأسما ها)

رقم) (2 مورها اإلجتماعي تجزئة املنزه)

 50050 (- مكناس) بوفكران،) (438

املغرب  تيجة) مكناس  بوفكران،)

النذ ام األرباح.

و عين:

و) ا ذائ ي  محم   ا سي (2))

 438 رقم) (2 املنزه) تجزئة  عنوا ه(ا))

50050)بوفكران،) بوفكران،)مكناس)

مكناس املغرب كمصفي)(2)) لشركة.

و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)

تجزئة) وفي  (2022 ماي) (11 بتاريخ)

مكناس) بوفكران،) (438 رقم) (2 املنزه)

- 50050)بوفكران،)مكناس املغرب.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (01 بتاريخ) بمكناس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)226.
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ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SPARTAN INVEST
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتا يا صن وق ا برو  

2609 ، 40000، مراكش املغرب

SPARTAN INVEST شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 57 شارع 

موريتا يا صن وق ا برو  2609 - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

126075

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 

ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (25

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SPARTAN INVEST

تاجير) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

جميع املباني املفروشة.

57)شارع) عنوان املور االجتماعي):)

 -  2609 ا برو ) صن وق  موريتا يا 

40000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 ENSOF GROUP (» ا شركة)

 MOROCCO( (SARL( AU)( »( :( 500

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

ا سي  خا   ا غريب):)500)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

 ENSOF GROUP (» ا شركة)

 »  (MOROCCO (SARL AU

33)عملية مسك) عنوا ه(ا))فيال رقم)

ا ليل شارع محم  ا سادس باب اغلي)

40000)مراكش املغرب.

عنوا ه(ا)) ا غريب  خا    ا سي  

ا سمال ية) (99 ز وة واد ا  هب رقم)

40000)مراكش املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا ذزيزي) براد2  طارق  ا سي  

38)تاركة) عنوا ه(ا))رياض تاركة رقم)

40000)مراكش املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (02 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136407.

289I
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ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

NEFER INVEST
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتا يا صن وق ا برو  
2609 ، 40000، مراكش املغرب
NEFER INVEST شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي 57 شارع 
موريتا يا صن وق ا برو  2609 - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

126077
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (25
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 NEFER(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.INVEST
تاجير) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

جميع املباني املفروشة.
57)شارع) عنوان املور االجتماعي):)
 -  2609 ا برو ) صن وق  موريتا يا 

40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 ENSOF GROUP (» ا شركة)
 MOROCCO( (SARL( AU)( »( :( 500

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
ا سي  خا   ا غريب):)500)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
 ENSOF GROUP (» ا شركة)
 »  (MOROCCO (SARL AU
33)عملية مسك) عنوا ه(ا))فيال رقم)
ا ليل شارع محم  ا سادس باب اغلي)

40000)مراكش املغرب.

عنوا ه(ا)) ا غريب  خا    ا سي  
ا سمال ية) (99 ز وة واد ا  هب رقم)

40000)مراكش املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا ذزيزي) براد2  طارق  ا سي  
38)تاركة) عنوا ه(ا))رياض تاركة رقم)

40000)مراكش املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (02 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136408.

290I

بنذال  إلستشار2

CMT TRAVAUX
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
قفل ا تصفية

بنذال  إلستشار2
حي مميمو ة بلوك 4 رقم 56 ا طابق 

3 بني مالل ، 23020، بني مالل 
املغرب

CMT TRAVAUX شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي : حي االمل 
ا رقم 66 تكزيرت - 23000 بني مالل 

املغرب.
قفل ا تصفية

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
.4419

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تورر حل) (2022 ماي) (24 في) املؤرخ 
عات) شركة  (CMT TRAVAUX
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 
ا وحي  مبلغ رأسما ها)10.000)درهم)
االمل) اإلجتماعي حي  مورها  وعنوان 
ا رقم)66)تكزيرت)-)23000)بني مالل)
املغرب  تيجة  وفل تصفية ا شركة)

وتشطيب ا سجل ا تجاري.
و عين:

و) شه ي  مصطفى  ا سي (2))
عنوا ه(ا))حي بوخا ف اقامة ووسف)
 90000  38 طابق3) رقم) (4 عمار2) (4

طنجة املغرب كمصفي)(2)) لشركة.

و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)

وفي حي االمل) (2022 ماي) (24 بتاريخ)

ا رقم)66)تكزيرت حي االمل ا رقم)66 

تكزيرت)23000)بني مالل املغرب.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية ببني مالل بتاريخ)02)وو يو)

2022)تحت رقم)510.
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UNIVERS COMPTA SARL AU

UNIVERS MAJID
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

UNIVERS COMPTA SARL AU

شوة 7،عمار2 16، ز وة أ، شارع 

الجيش امللكي ، 50000، مكناس 

املغرب

UNIVERS MAJID شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي (في طور ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي متجر رقم 

2, عمار2 493, رياض االسماعيلية 

,ا شطر ك - 50050 مكناس املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.46541

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

تورر حل) (2022 أبريل) (07 املؤرخ في)

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)

 UNIVERS MAJID ا شريك ا وحي )

درهم) (100.000,00 رأسما ها) مبلغ 

وعنوان مورها اإلجتماعي متجر رقم)
االسماعيلية) رياض  (,493 عمار2) (,2

50050)مكناس املغرب) (- ,ا شطر ك)

 تيجة ل):)منافسة.

و ح د مور ا تصفية ب متجر رقم)
االسماعيلية) رياض  (,493 عمار2) (,2

,ا شطر ك)-)50050)مكناس املغرب.)

و عين:

ماموني) املجي   عب   ا سي (2))
رياض) (,551 رقم) عنوا ه(ا)) و 

50050)مكناس املغرب) االسماعيلية)

كمصفي)(2)) لشركة.

وعن  اإلقتضاء)الح ود املفروضة)

محل) املخو ة  هم  ا صالحيات  على 

و) ا ذوود  تبليغ  محل  و  املخابر2 

ا وثائق املتذلوة با تصفية):)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

أبريل) (20 بتاريخ) بمكناس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)124.

292I

HASNAOUIA CONTROLE

 SOCIETE GROUP OLAD

ZZRAA SARL

شركة عات املسؤو ية املح ود2

تفويت حصص

HASNAOUIA CONTROLE

 HAY(ESSALAM(BLOC 07 RES.

 ANNAKHIL(APPT 05 ، 14200،

SIDI SLIMANE MAROC

 SOCIETE GROUP OLAD ZZRAA

SARL شركة عات املسؤو ية 

املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي حي مرجان 

رقم 149 سي ي سليمان - 14200 

سي ي سليمان املغرب.

تفويت حصص

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.3219

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تمت) (2022 ماي) (23 في) املؤرخ 

املصادقة على):

ا زرهي) امين  ((2) ا سي ) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (500

((2) ا سي ) حصة  فائ 2  (1.000

ماي) (23 بتاريخ) ا زرهي  مصطفى 

.2022

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (

االبت ائية بسي ي سليمان بتاريخ)25 

ماي)2022)تحت رقم)108/2022.

293I
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NCG EXPERTISE

 TRUSTWORTHY TOURS
SARL

شركة عات املسؤو ية املح ود2
رفع رأسمال ا شركة

NCG EXPERTISE
 RES JNINA ANG YAACOUB
 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID(APPT 10 IMM(C
 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
 TRUSTWORTHY TOURS SARL

شركة عات املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي اقامة 
رشادي رقم 32 شارع خا   بن 

ا و ي  مراكش - 40000 مراكش 
املغرب.

رفع رأسمال ا شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.79521
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تم) (2022 أبريل) (12 في) املؤرخ 
ق ره) بمبلغ  ا شركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم») (2.000.000»
«1.000.000)درهم»)إلى)«3.000.000 
مواصة) إجراء) (: طريق) عن  درهم»)
مع دوون ا شركة املح د2 املو ار و)

املستحوة.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
أبريل) (12 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136396.

294I

M.A ACCOUNTING AND TAX CONSULTING

ARILI
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

 M.A ACCOUNTING AND TAX
CONSULTING

 Imm(N 18 Avenue(Fal(Ould
 Oumier(au 1er(étage(APT(N

 3 – AGDAL - RABAT ، 10090،
RABAT MAROC

ARILI شركة عات املسؤو ية 
املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي عمار2 
18،شارع فال و   عميرشوة رقم 3 
، ا رباط - اك ال - 10090 ا رباط 

املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

159909
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
تم إع اد ا وا ون) (2022 مارس) (10
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

.ARILI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
أعمال) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا بناء)وأعمال منتوعة.
عمار2) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 3 18،شارع فال و   عميرشوة رقم)
ا رباط) (10090 (- اك ال) (- ا رباط) (،

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
موالي) غلوي  ا يوسوفي  ا سي  
عثمان):)400)حصة بويمة)100)درهم)

 لحصة).
 300 (: واسين) الخياري  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
ا سي  كرومي زكرياء):)300)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
موالي) غلوي  ا يوسوفي  ا سي  
محم ) شارع  عنوا ه(ا)) عثمان 
شفشاون) ا شرفاع  حي  الخامس 

91000)شفشاون املغرب.
ا سي  الخياري واسين عنوا ه(ا))
 37 ا و س رقم) ا ذلويين شارع  حي 

تمار2)12020)تمار2 املغرب.
عنوا ه(ا)) زكرياء) كرومي  ا سي  
اقامة ا صفاء)03)عمار2 س03)شوة)

01)حسين سال)11000)سال املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
ومواطن مسيري ا شركة:

موالي) غلوي  ا يوسوفي  ا سي  
محم ) شارع  عنوا ه(ا)) عثمان 
شفشاون) ا شرفاع  حي  الخامس 

91000)شفشاون املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
أبريل) (29 بتاريخ) با رباط  ا تجارية 

2022)تحت رقم)3165.
295I

UNIVERS COMPTA SARL AU

AMN BAT 92
شركة عات املسؤو ية املح ود2

إغالق فرع تابع  شركة أجنبية

UNIVERS COMPTA SARL AU
شوة 7،عمار2 16، ز وة أ، شارع 
الجيش امللكي ، 50000، مكناس 

املغرب
AMN(BAT 92 «شركة عات 

املسؤو ية املح ود2»
وعنوان مورها االجتماعي: 16, 

 Avenue(Jaques(Copeau - 94500
Champigny sur Marne فرنسا.
«إغالق فرع تابع  شركة أجنبية»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.46047
بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
تورر) (2022 أبريل) (04 في) املؤرخ 
 AMN BAT إغالق فرع تابع  شركة)
وا كائن) (AMN BAT 50 تسميته) (92
 ,1 عمار2) ز وة روبريز,) (5 في) عنوا ه 
شوة)5,)ا طابق ا ثاني,)GH/6,)سكن)

أ ا�سي)-)50511)مكناس املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
ماي) (10 بتاريخ) بمكناس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)143.
296I

F.B.A.K GESTION SARL

NEGOCE DAL SARL AU
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

F.B.A.K GESTION SARL
شارع بئر ا زران اقامة ا شذيبي 

 bd(bir(anzarane طابق 1 ابن جرير

 residence(chaibi، 43150،

benguerir املغرب

NEGOCE DAL SARL AU شركة 

عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 

جنان الخير رقم 334 - 43150 ابن 

جرير املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

3223

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (11

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NEGOCE DAL SARL AU

مواو ة) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا نول والخ مات ا لوجيستيكية

مواو ة ا بناء)و اشغال مختلفة.

تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 

ابن) (43150  -  334 جنان الخير رقم)

جرير املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  واسين د يل):)1.000)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) د يل  واسين  ا سي  

 43150 334 تجزئة جنان الخير رقم)

ابن جرير املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
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عنوا ه(ا)) د يل  واسين  ا سي  

 43150 334 تجزئة جنان الخير رقم)

ابن جرير املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (24 االبت ائية بابن جرير بتاريخ)

2022)تحت رقم)151.

297I

شركة قربوص  لبناء

شركة قربوص للبناء
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

شركة قربوص  لبناء
حي محم  بلخضر تجزئة ا طلحاوي 

ز وة بني جميل رقم 25 وج 2. ، 

60000، وج 2 املغرب

شركة قربوص  لبناء شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي حي محم  

بلخضر تجزئة ا طلحاوي ز وة بني 

جميل رقم 25 وج 2. وج 2 60000 

وج 2 املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

39433

في) مؤرخ  موثق  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (16

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

قربوص  لبناء.

اشغال) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

املباني) اوراش  ا واع  جميع  بناء) و 

بيع) مع  املختلفة  ا بناء) وأعمال 

موادها).

عنوان املور االجتماعي):)حي محم )

بني) ز وة  ا طلحاوي  تجزئة  بلخضر 

 60000 25)وج 2.)وج 2) جميل رقم)

وج 2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

قربوص  لبناء) شركة  ا شركة 

درهم) (100 بويمة) حصة  (1.000 (:

 لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

حي) ا سي  رشي  موني عنوا ه(ا))

محم  بلخضر تجزئة ا طلحاوي ز وة)

 60000 وج 2.) (4 رقم) الخير  مرس 

وج 2 املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

حي) ا سي  رشي  موني عنوا ه(ا))

محم  بلخضر تجزئة ا طلحاوي ز وة)

 60000 وج 2.) (4 رقم) الخير  مرس 

وج 2 املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ا تجارية بوج 2 بتاريخ)30)ماي)2022 

تحت رقم)1641.

298I

AFRICAINE D’EXPERTISE COMPTABLE

LH SERVICES CENTER
شركة عات املسؤو ية املح ود2

مالءمة ا نظام األسا�سي  لشركة

 AFRICAINE D›EXPERTISE

COMPTABLE

 LA(COLLINE(II - N°10 - -

 ROUTE DE L›AEROPORT

 SIDI(MAAROUF، 20270،

CASABLANCA MAROC

LH SERVICES CENTER «شركة 

عات املسؤو ية املح ود2»

وعنوان مورها االجتماعي: 219 

شارع ا زرقطوني زاوية شارع روداني 

مكتب 75/74 ا طابق 7 املذاريف 

20330 ا  ار ا بيضاء املغرب.

«مالءمة ا نظام األسا�سي  لشركة»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

414803

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
تورر) (2022 ماي) (02 في) املؤرخ 
مالءمة ا نظام األسا�سي  لشركة مع)

موتضيات ا وا ون:)5-96
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
 30 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)825710.
299I

مكتب محاسبة

TRIACTIVITE SARL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

حل شركة

مكتب محاسبة
عمار2 41 شوة 2 ز وة عالل بن عب  
هللا ص.ب 200 ا رشي وة ، 52004، 

ا رشي وة املغرب
TRIACTIVITE SARL شركة 

عات املسؤو ية املح ود2(في طور 
ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 39 
رقم 76 حي والد الحاج ا رشي وة - 

52000 ا رشي وة املغرب.
حل شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.2020/14137

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر حل) (2022 ماي) (17 في) املؤرخ 
املح ود2) املسؤو ية  عات  شركة 
مبلغ رأسما ها) (TRIACTIVITE SARL
مورها) وعنوان  درهم  (100.000
76)حي والد) 39)رقم) اإلجتماعي شارع)
الحاج ا رشي وة)-)52000)ا رشي وة)
املغرب  تيجة ل):)االزمة االقتصادوة).

و ح د مور ا تصفية ب شارع)39 
(- حي والد الحاج ا رشي وة) (76 رقم)

52000)ا رشي وة املغرب.)
و عين:

و) الحاجي  لحسن  ا سي (2))
ا واحة) تجزئة  (71 رقم) عنوا ه(ا))
ا رشي وة املغرب) (52000 ا رشي وة)

كمصفي)(2)) لشركة.
ا سي (2))ب ر ا طيوبي و عنوا ه(ا))
بوشتى) موالي  االداري  س   ا حي 
تغبا وت جماعة ا واد تطوان)93000 

تطوان املغرب كمصفي)(2)) لشركة.

و) ا يزو ي  هللا  عب   ا سي (2))
ا ذمار2) ا نهضة  جنان  عنوا ه(ا))
ا رباط) (10000 ا رباط) (3 شوة) (68

املغرب كمصفي)(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
17)ماي) االبت ائية با رشي وة بتاريخ)

2022)تحت رقم)300/2022.
300I

مكتب محاسبة

TRIACTIVITES
شركة عات املسؤو ية املح ود2

قفل ا تصفية

مكتب محاسبة
عمار2 41 شوة 2 ز وة عالل بن عب  
هللا ص.ب 200 ا رشي وة ، 52004، 

ا رشي وة املغرب
TRIACTIVITES شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي : ز وة 39 
رقم 76 حي والد الحاج ا رشي وة - 

52000 ا رشي وة املغرب.
قفل ا تصفية

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
.14137

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر) (2022 أبريل) (12 في) املؤرخ 
عات) شركة  (TRIACTIVITES حل)
رأسما ها) مبلغ  املح ود2  املسؤو ية 
مورها) وعنوان  درهم  (100.000
حي والد) (76 رقم) (39 اإلجتماعي ز وة)
الحاج ا رشي وة)-)52000)ا رشي وة)

املغرب  تيجة الالفالس.
و عين:

و) الحاجي  لحسن  ا سي (2))
ا واحة) تجزئة  (71 رقم) عنوا ه(ا))
املغرب) ا رباط  (52000 ا رشي وة)

كمصفي)(2)) لشركة.
ا سي (2))ب ر ا طيوبي و عنوا ه(ا))
بوشتى) موالي  االداري  س   ا حي 
تغبا وت جماعة ا واد تطوان)93000 

تطوان املغرب كمصفي)(2)) لشركة.
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و) ا يزو ي  هللا  عب   ا سي (2))
ا ذمار2) ا نهضة  جنان  عنوا ه(ا))
ا رباط) (52000 ا رباط) (3 شوة) (68

املغرب كمصفي)(2)) لشركة.
و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)
 39 وفي ز وة) (2022 ماي) (30 بتاريخ)
(- حي والد الحاج ا رشي وة) (76 رقم)

25000)ا رشي وة املغرب.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
30)ماي) االبت ائية با رشي وة بتاريخ)

2022)تحت رقم)339/2022.

301I

مكتب محاسبة

SABILAPALM
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

مكتب محاسبة
عمار2 41 شوة 2 ز وة عالل بن عب  
هللا ص.ب 200 ا رشي وة ، 52004، 

ا رشي وة املغرب
SABILAPALM شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي ا طابق 
االول عين ا ذاطي 1 ا رشي وة - 

52000 ا رشي وة املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
2022/15995

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (19
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SABILAPALM
غرض ا شركة بإوجاز):)االستغالل)

ا فالحي.

ا طابق) (: االجتماعي) املور  عنوان 
(- ا رشي وة) (1 ا ذاطي) عين  االول 

52000)ا رشي وة املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  فؤاد نشي ):)1.000)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) نشي   فؤاد  ا سي  
 2 عمار2) اسكان  اقامة  (15 تجزئة)
شوة)39)ا رحمة)2)دار بوعز2 ا بيضاء)

20000)ا  ار ا بيضاء)املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) نشي   فؤاد  ا سي  
 2 عمار2) اسكان  اقامة  (15 تجزئة)
شوة)39)ا رحمة)2)دار بوعز2 ا بيضاء)

20000)ا  ار ا بيضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
30)ماي) االبت ائية با رشي وة بتاريخ)

2022)تحت رقم)690.

302I

COMPTE A JOUR

MO BENTAYBE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP(N° 5173 OLD(MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
MO BENTAYBE شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 
صالح ا  ون االووبي رقم 93 

ا  ريوش - 62000 ا ناظور املغرب 
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
453

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 

تم إع اد ا وا ون) (2022 فبراور) (28

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 MO (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BENTAYBE

:) ول) بإوجاز) ا شركة  غرض 

األمتذة غير املرفوة)

وا  ولي  لبضائع) ا وطني  -) ول 

لحساب ا غير).

شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 

صالح ا  ون االووبي رقم)93)ا  ريوش)

- 62000)ا ناظور املغرب).

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: اوذاري) محم   ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) اوذاري  محم   ا سي  

حي ا فرح بن طيب ا  ريوش)62000 

ا ناظور املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) اوذاري  محم   ا سي  

حي ا فرح بن طيب ا  ريوش)62000 

ا ناظور املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية با  ريوش بتاريخ)11)مارس)

2022)تحت رقم)45.

303I

مكتب محاسبة

 QUAD BUGGY KTM
 MERZOUGA SARL

D›ASSOCIE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

مكتب محاسبة
عمار2 41 شوة 2 ز وة عالل بن عب  
هللا ص.ب 200 ا رشي وة ، 52004، 

ا رشي وة املغرب
 QUAD BUGGY KTM

 MERZOUGA SARL D›ASSOCIE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي قصر 
مرزوكة ا طاووس ا ريصاني - 

52450 ا ريصاني املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
2022/16003

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (24
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 QUAD(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
 BUGGY KTM MERZOUGA SARL

.D’ASSOCIE
تاجير) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
 QUAD ا رباعي) ا  فع  عربات 

BUGGY KTM
تنظيم ا رحالت ا سياحية

قصر) (: االجتماعي) املور  عنوان 
(- ا ريصاني) ا طاووس  مرزوكة 

52450)ا ريصاني املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
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ا سي  الحو اقجان):)1.000)حصة)
بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) اقجان  الحو  ا سي  
قصر اغف نغير سي ي علي ا طاوس)

ا ريصاني)52450)ا ريصاني املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) اقجان  الحو  ا سي  
قصر اغف نغير سي ي علي ا طاوس)

ا ريصاني)52450)ا ريصاني املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية با رشي وة بتاريخ)02)وو يو)

2022)تحت رقم)709/2022.
304I

مكتب محاسبة

 AKABAR QUAD
MERZOUGA SARL

شركة عات املسؤو ية املح ود2
تأسيس شركة

مكتب محاسبة
عمار2 41 شوة 2 ز وة عالل بن عب  
هللا ص.ب 200 ا رشي وة ، 52004، 

ا رشي وة املغرب
 AKABAR QUAD MERZOUGA

SARL شركة عات املسؤو ية 
املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي قصر 
تناموست ا طاوس ا ريصاني - 

52450 ا ريصاني املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

2022/16005
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (12
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 AKABAR QUAD MERZOUGA

.SARL

تنظيم) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
ا رحالت ا سياحية

مأوى
تأجير خيام مفروشة.

قصر) (: االجتماعي) املور  عنوان 
(- ا ريصاني) ا طاوس  تناموست 

52450)ا ريصاني املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  الحسين بوكبوط):)33.000 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
 34.000 (: بوكبوط) عمو  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
(: بوكبوط) اسماعيل  ا سي  
درهم) (100 بويمة) حصة  (33.000

 لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
بوكبوط) الحسين  ا سي  
ا طاوس) تناموست  قصر  عنوا ه(ا))

ا ريصاني)52450)ا ريصاني املغرب.
عنوا ه(ا)) بوكبوط  عمو  ا سي  
ا ريصاني) ا طاوس  تناموست  قصر 

52450)ا ريصاني املغرب.
بوكبوط) اسماعيل  ا سي  
ا طاوس) تناموست  قصر  عنوا ه(ا))

ا ريصاني)52450)ا ريصاني املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
بوكبوط) الحسين  ا سي  
ا طاوس) تناموست  قصر  عنوا ه(ا))

ا ريصاني)52450)ا ريصاني املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية با رشي وة بتاريخ)02)وو يو)

2022)تحت رقم)710/2022.
305I

BAR A SOURCILS BY NINA

BAR A SOURCILS BY NINA
إعالن متذ د ا ورارات

BAR A SOURCILS BY NINA
بارك 12 إقامة طه ا شوة 7 ا طابق 

3 ، 28810، املحم وة املغرب
 BAR A SOURCILS BY NINA

«شركة عات املسؤو ية املح ود2 
عات ا شريك ا وحي »

وعنوان مورها االجتماعي: بارك 12 
إقامة طه ا شوة 7 ا طابق 3 - - 

املحم وة املغرب.
«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 
.29445

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
اتخاع) تم  (2022 ماي) (12 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)
على) ونص  ا ذي  (:1 رقم) قرار 
من) ا شركة  تسمية  تغيير  ماولي:)
«BAR A SOURCILS BY NINA»)إلى)

 »L’ATELIER NINA CHERAA»
على) ونص  ا ذي  (:2 رقم) قرار 
تحويل املور االجتماعي الحالي) ماولي:)
طه) إقامة  (12 «بارك) من)  لشركة 
ا شوة)7)ا طابق)3)املحم وة املغرب»)
إلى)«16)تجزئة بارك إقامة امل كوري)

رقم)6)-)املحم وة املغرب».
قرار رقم)3:)ا ذي ونص على ماولي:)
ق ره) بمبلغ  ا شركة  رأسمال  رفع 
«400.000)درهم»)أي من)«100.000 
عن) درهم») (500.000» إلى) درهم»)

طريق):)تو وم حصص  و وة
قرار رقم)4:)ا ذي ونص على ماولي:)

تحيين ا نضام االسا�سي  لشركة
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
على) ونص  ا ذي  (:2 رقم) بن  
(: ا تالي) االسم  ا شركة  تأخذ  ماولي:)

‘‘L’ATELIER NINA CHERAA‘’
بن  رقم)4:)ا ذي ونص على ماولي:)
 16 (: ووع املور االجتماعي  لشركة ب)
 -  6 تجزئة بارك إقامة امل كوري رقم)

املحم وة املغرب)
بن  رقم)6:)ا ذي ونص على ماولي:)
درهم) (500.000،00 تم تو وم مبلغ)
دفذها) تم  وا تي  (، ا شركة) إلى   وً ا 

با كامل من قبل املساهم ا وحي .
بن  رقم)7:)ا ذي ونص على ماولي:)
 500.000 ا شركة) مال  رأس  وبلغ 
 5000 إلى) موسمة  وهي  درهم.)
درهم  لسهم،) مائة  بويمة  سهم 
با كامل) م فوعة  (، با كامل) مكتتبة 

أمينة) با كامل  لسي 2  ومخصصة 

ا شراع)،)بصفتها املساهم ا وحي .

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية باملحم وة بتاريخ)01)وو يو)

2022)تحت رقم)1058.

306I

FIDING SARL

MEKNES CROWN
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

FIDING SARL

 AVENUE(ENNASR ، 50000،

Meknès Maroc

MEKNES CROWN شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 332، 

سراميطو ا سباتا - 50000 مكناس 

املغرب 

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

56221

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 

ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (26

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEKNES CROWN

بيع) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا طب) أدوات  والجملة  با توسيط 

الجراحي.

مواول أشغال متذ د2 في ا بناء.

تص ور و استيراد.).

عنوان املور االجتماعي):)رقم)332،)

مكناس) (50000 (- سراميطو ا سباتا)

املغرب).

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
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 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)
درهم،)موسم كا تالي:

 500 (: ا سي  فرجلي عب الحكيم)
حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

 500 (: الحسين) فرجلي  ا سي  
حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

عب الحكيم) فرجلي  ا سي  
سباتا) سراميطو  (332 عنوا ه(ا))

50000)مكناس املغرب).
ا سي  فرجلي الحسين عنوا ه(ا))
332)سراميطو سباتا)50000)مكناس)

املغرب).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
الحكيم) عب   فرجلي  ا سي  
سباتا) سراميطو  (332 عنوا ه(ا))

50000)مكناس مغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (23 بتاريخ) بمكناس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)1891.
307I

CANOCAF SARL

SMIRI CONCASSAGE
إعالن متذ د ا ورارات

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي ز وة الخنساء 

رقم 7 ا طابق ا ثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،ا ناظور

MAROC
SMIRI CONCASSAGE «شركة 

عات املسؤو ية املح ود2»
وعنوان مورها االجتماعي: ساحة 

املسير2، اقامة الحبوس رقم 02 - - 
ا ناظور املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.4863
بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
تم اتخاع) (2022 مارس) (24 املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)
قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
الحـصص) تفـويت  على  املصادقة 
24)مارس) االجتمـاعـية املورر2 بتاريخ)

من) بين ا سي  واسر ا تيزوتي،) (2022
و ا سي  شكيبي عب  الحكيم) جهة،)

من جهة أخرى.
على) ونص  ا ذي  (:2 رقم) قرار 
ماولي:)تـغـيير ا شكل ا وـا وني  لشركة)
مسـؤو ية) عات  شركة   تصبح 
ا وا ون) على  املصادقة  و  مح ود2 

األسـا�سي الج و   لشركة
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
ونص) ا ذي  (:7 و) (6 رقم) بن  
ا تيزوتي) واسر  ا سي   ماولي:) على 
وا سي ) حصة اجتماعية)) (29.000(
شكيبي عب  الحكيم(29.000)حصة)

اجتماعية)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
01)وو يو) االبت ائية با ناضور بتاريخ)

2022)تحت رقم)916.

308I

FIDUCIAIRE BILAL

MEZI BTP
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
رفع رأسمال ا شركة

FIDUCIAIRE BILAL
 BP(S64 MEKNES(PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
MEZI BTP شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي محل 

رقم 6 اقامة صفيا 2 شارع ابراهيم 
ا روداني بلير م ج - 50000 مكناس 

املغرب.
رفع رأسمال ا شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.55649

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تم) (2022 وو يو) (01 في) املؤرخ 
ق ره) بمبلغ  ا شركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم») (4.900.000»
 5.000.000» إلى) درهم») (100.000»
تو وم حصص) (: عن طريق) درهم»)

 و وة أو عينية.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (06 بتاريخ) بمكناس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2085.
309I

YF CONSULTING SERVICES

THREE SISTERS IMMO
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES
 RUE ABOUTAMAM N2
 BUREAU(N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC
THREE SISTERS IMMO شركة 

عات املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي 359 شارع 
محم  الخامس مكتب 20 ا ونيطر2. 

- 14000 ا ونيطر2 املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

65535
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (12
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 THREE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SISTERS IMMO
منذش) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
و) ا بناء) في أشغال  مواول  (، عواري)

أشغال مختلفة..
عنوان املور االجتماعي):)359)شارع)
محم  الخامس مكتب)20)ا ونيطر2.)

- 14000)ا ونيطر2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
مبلغ رأسمال ا شركة:)4.500.000 

درهم،)موسم كا تالي:
امال) ا سليماني  ا ذلوي  ا سي 2 
رقم) ا ذواري  ا رسم  عات  أرض  (:
عات) ق ومة  فيال  و  (109530/13
 .R/21873 رقم) ا ذواري  ا رسم 

بويمة)4.500.000)درهم.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

امال) ا سليماني  ا ذلوي  ا سي 2 

عنوا ه(ا))276)شارع محم  الخامس)

ا ونيطر2) (14000 ا ونيطر2.) (8 شوة)

املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

امال) ا سليماني  ا ذلوي  ا سي 2 

عنوا ه(ا))276)شارع محم  الخامس)

ا ونيطر2) (14000 ا ونيطر2.) (8 شوة)

املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية با ونيطر2 بتاريخ)02)وو يو)

2022)تحت رقم)91570.

310I

FLASH ECONOMIE

INYALA 
شركة عات املسؤو ية املح ود2

حل شركة

INYALA

شركة عات مسؤو ية مح ود2

 مورها اإلجتماعي: 217 شارع 

ابراهيم ا روداني اقامة ا فتح 

ا طابق 1 رقم 3 - ا  ار ا بيضاء

رأسما ها:10.000درهم

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

422825

املؤرخ) ا شركاء) قرار  بموت�سى 

حل) تورر  (2022 أبريل) (07 بتاريخ)

ا شركة-

عين ا سي   وفيفر هيرفي و ا سي 2)

كمصفيان) اوزابيل  دامبليمو ت 

 لشركة-

217)شارع) ح د مور ا تصفية في)

ابراهيم ا روداني اقامة ا فتح ا طابق)

1)رقم)3)-)ا  ار ا بيضاء

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 06 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)823341

311I
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FLASH ECONOMIE

EKDOTIN 
شركة عات املسؤو ية املح ود2

حل شركة

EKDOTIN

شركة عات مسؤو ية مح ود2

 مورها اإلجتماعي: 217 شارع 

ابراهيم ا روداني اقامة ا فتح 

ا طابق 1 رقم 3 - ا  ار ا بيضاء
رأسما ها:10.000درهم

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

438889

املؤرخ) ا شركاء) قرار  بموت�سى 

حل) تورر  (2022 ابريل) (7 بتاريخ)

ا شركة-

عين ا سي   وفيفر هيرفي و ا سي 2)

كمصفيان) اوزابيل  دامبليمو ت 

 لشركة-

217)شارع) ح د مور ا تصفية في)

ابراهيم ا روداني اقامة ا فتح ا طابق)
1)رقم)3)-)ا  ار ا بيضاء

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ا تجارية با  ار ا بيضاء)بتاريخ)6)ماي)

2022)تحت رقم)823340

312I

office(consulting(sarl(au

نركي لوكس
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

office(consulting(sarl(au

 RUE 23 IMMB 2 APPT(N°6

 BLED(EL(JED(SAFI ، 46100، SAFI

MAROC

 ركي  وكس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي (في 

طور ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة ال ة 

هنية الحمرية االقامة 23 ا شوة 02 

اسفي - 46000 اسفي املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

11447

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تورر حل) (2022 ماي) (05 في) املؤرخ 
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)
مبلغ) ا وحي   ركي  وكس  ا شريك 
وعنوان) درهم  (100.000 رأسما ها)
هنية) ال ة  تجزئة  اإلجتماعي  مورها 
الحمرية االقامة)23)ا شوة)02)اسفي)
(: ل) املغرب  تيجة  اسفي  (46000  -

بناءا على قرار ا شريك ا وحي .
تجزئة) ب  ا تصفية  مور  ح د  و 
ال ة هنية الحمرية االقامة)23)ا شوة)

02)اسفي)-)46000)اسفي املغرب.)
و عين:

بزضرقة) اسامة  احم   ا سي (2))
 02 ا شوة) (23 ا ذمار2) عنوا ه(ا)) و 
 46000 الحمرية) هنية  ال ة  تجزئة 

اسفي املغرب كمصفي)(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (30 بتاريخ) بآسفي  االبت ائية 

2022)تحت رقم)445.
313I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE SAGESSE AUTO CAR
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
STE SAGESSE AUTO CAR شركة 

عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي ز وة 
محم  الحنصالي رقم 54 ا طابق 
ا ثاني - 52000 ا راشي وة املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
15997

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 

ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (25
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SAGESSE AUTO CAR
كراء) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا سيارات).
ز وة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
ا طابق) (54 رقم) الحنصالي  محم  

ا ثاني)-)52000)ا راشي وة املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) اوبيشا  سذي   ا سي  
بوتاالمين) (6 محم ) شارع  (39 رقم)

52000)ا راشي وة املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) بسوي  صفاء) ا سي 2 
 52000 ا ذما ة) تجزئة  (280 رقم)

ا راشي وة املغرب)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
30)ماي) االبت ائية با رشي وة بتاريخ)

2022)تحت رقم)691.
314I

YOUR IM.EX TRANSPOR TER

 YOUR IM.EX TRANSPOR
TER

شركة عات املسؤو ية املح ود2
تأسيس شركة

 YOUR IM.EX TRANSPOR TER»
شركة عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 7 شارع 
أحم  توقي طابق2 شوة 10 ا  ار 
ا بيضاء - 20080 ا  ارا بيضاء 

املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

544573
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (12
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 YOUR(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.IM.EX TRANSPOR TER
ا نول) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

واالستيراد و ا تص ور.
شارع) (7 (: عنوان املور االجتماعي)
ا  ار) (10 شوة) طابق2) توقي  أحم  
ا  ارا بيضاء) (20080 (- ا بيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 340 (: ابراهيم) سروري  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
330)حصة) (: ا سي   ذناني عزيز)

بويمة)100)درهم  لحصة).
 330 (: املذلم محم ) أوت  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  -األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  سروري ابراهيم عنوا ه(ا))
تجزئة) مبارك  بن  ا ذربي  ز وة  (46

ا نور)26050)ابن أحم  املغرب.
 98 ا سي   ذناني عزيز عنوا ه(ا))
شارع موالي اسماعيل تجزئة الخير)

26050)ابن أحم  املغرب.
محم ) املذلم  أوت  ا سي  
ا صادص) امنتالت  دوار  عنوا ه(ا))
اوالد تاومة)83000)تارودا ت املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  سروري ابراهيم عنوا ه(ا))
تجزئة) مبارك  بن  ا ذربي  ز وة  (46

ا نور)26050)ابن أحم  املغرب
 98 ا سي   ذناني عزيز عنوا ه(ا))
شارع موالي اسماعيل تجزئة الخير)
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26050)ابن أحم  املغرب
محم ) املذلم  أوت  ا سي  
ا صادص) امنتالت  دوار  عنوا ه(ا))
اوالد تاومة)83000)تارودا ت املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 30 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)825723
315I

FIDUBAM

DAYA MABROUKA 
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تفويت حصص

FIDUBAM
 N°3 Bd(PRINCE(SIDI

 MOHAMED NADOR N°3
 Bd PRINCE SIDI MOHAMED
 NADOR، 62000، NADOR

MAROC
 DAYA MABROUKA شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي تزطوطين 

-املركز - 62802 ا ناضور املغرب.
تفويت حصص

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.927

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تمت) (2022 ماي) (23 في) املؤرخ 

املصادقة على):
(2))الحسن مذاش) تفويت ا سي )
أصل) من  اجتماعية  حصة  (200
(2)) ور) 2.000)حصة  فائ 2 ا سي )

ا  ون مذاش بتاريخ)23)ماي)2022.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
02)وو يو) االبت ائية با ناضور بتاريخ)

2022)تحت رقم)927.
316I

FIDACTIVE

SCAPEF
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

FIDACTIVE
 Lot(N°545 N° 3 &4 2éme(etage

 hay(mohammadi(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC
SCAPEF شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي (في 
طور ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي مكتب رقم 
412 عمار2 04 مجمع خليج ا نخيل 

حي فو تي - 80000 اكادور املغرب.
حل شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
. 46499

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تورر حل) (2022 ماي) (30 في) املؤرخ 
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)
مبلغ) (SCAPEF ا وحي ) ا شريك 
وعنوان) درهم  (100.000 رأسما ها)
 412 رقم) مكتب  اإلجتماعي  مورها 
حي) ا نخيل  خليج  مجمع  (04 عمار2)
80000)اكادور املغرب  تيجة) (- فو تي)

ل):)تصفية ودوة).
 R و ح د مور ا تصفية ب قطاع)
اكادور) (80000 (- 123)حي فو تي) رقم)

املغرب.)
و عين:

و) فتاحي  االح   عب   ا سي (2))
عنوا ه(ا))قطاع)R)رقم)123)حي فو تي)
((2) كمصفي) املغرب  اكادور  (80000

 لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية)

:)قطاع)R)رقم)123)حي فو تي)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (06 بتاريخ) باكادور  ا تجارية 

2022)تحت رقم)110138.
317I

LE PREMIER CONSEIL

CAFE GRENADIER
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
CAFE GRENADIER شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي 10-32 

ا طابق االر�سي شويطر سي ي عب  
هللا غياث - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
126003

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (08
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 CAFE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. GRENADIER
غرض ا شركة بإوجاز):)*استغالل)
خمسة) من  أقل  تشغل  موهى 

أشخاص.
*وجبات سريذة)-)وجبة خفيفة).

 32-10 (: االجتماعي) املور  عنوان 
ا طابق االر�سي شويطر سي ي عب )

هللا غياث)-)40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
(: بلذادل) اوت  محسن  ا سي  
درهم) (100 بويمة) حصة  (1.000

 لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
بلذادل) اوت  محسن  ا سي  
42)سيبع) عنوا ه(ا))درب ا ذرب رقم)

40000)مراكش املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي 2 ه ى ا غواسلي عنوا ه(ا))
 40000 سيبع) (30 رقم) ا كبير  درب 

مراكش املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (01 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136338.
318I

LE PREMIER CONSEIL

FIBRONIQ
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
توسيع نشاط ا شركة)

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
FIBRONIQ شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها االجتماعي شارع عب  
ا كريم الخطابي اقامة جواد ا ذمار2 

رقم 109 ا شوة رقم 43 ا طابق 
ا ثا ث - 40000 مراكش املغرب.

توسيع نشاط ا شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.88041
ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تمت) (2022 أبريل) (25 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  ا تا ية  األنشطة  إضافة 

ا شركة الحالي):
تيار) (كهربائي  بناء) كهربائي  (-*

منخفض تيار عالي)
*-)مواول أعمال مختلفة أو ا بناء

صحية) تركيبات  مواول  (-*
(ا تكييف).

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
وو يو) (03 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136449.
319I

DEVACADEMIE SARLAU

ديف أكاديمي
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

DEVACADEMIE SARLAU
 64ABDELLAH EL MEDIOUNI,

 Etg1,Appt2, Derb(OMAR,
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 CASABLANCA ، 20090،

CASABLANCA MAROC

دوف أكادومي شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 64 عب  

 هللا امل ووني،ا طابق 1،

 ا شوة 2،درب عمر، ا  ارا بيضاء 

- 20090 ا  ارا بيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

544813

في) مؤرخ  حر  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (19

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

دوف) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

أكادومي.

غرض ا شركة بإوجاز):)بيع جميع)

أ واع املنتوجات ا رقمية عن طريق)

األ تر ت،)بيع جميع أ واع املنتوجات)

والخ مات عبر األ تر ت.

 ٦٤ (: االجتماعي) املور  عنوان 

١،ا شوة) امل ووني،ا طابق) عب  هللا 

٢،درب عمر،)ا  ارا بيضاء)-)20090 

ا  ارا بيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 2.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

الحساني عنوا ه(ا)) ا سي 2 هن  

بوسكور2) تاون  كرين  كازا  (478

ا  ارا بيضاء) (27182 ا  ارا بيضاء)

املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

الحساني عنوا ه(ا)) ا سي 2 هن  
بوسكور2) تاون  كرين  كازا  (478
ا  ارا بيضاء) (27182 ا  ارا بيضاء)

املغرب
(- بتاريخ) تم اإلو اع ا وا وني ب-)

تحت رقم)-.
320I

مكتب املتني  لمحاسبة و ا ت بير

DAOUST TECHNOLOGIES
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

مكتب املتني  لمحاسبة و ا ت بير
ساحة  فارا 3 اقامة سان 

فرانسيسكو - ط 2 رقم 9 ، 90040، 
طنجة املغرب

 DAOUST TECHNOLOGIES
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

ولي ا ذه ،إقامة دار ا فرح 3 شوة 
با طابق ا ثاني رقم 64 - . طنجة 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
127805

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (11
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DAOUST TECHNOLOGIES
ان ه ف) (: غرض ا شركة بإوجاز)
االستشارات) في  وتمثل  ا شركة 
املخصصة) وا تطوير  شبكات 
لحووق حصرية  لمتاجر2 في ا سلع)

والخ مات.
وخ مات) األعمال  دعم  وك  ك 
ا تنظيم واإلدار2 وا تسويق واالتصال)

ا تنفيذ في املجال) إلى  من ا تصميم 
ا سا ف ا  كر.

وا بيع) ا شراء) عمليات  جميع 
واالستيراد) وا تسويق  وا توزيع 
أو) مذ ات  أو  ماد2  ألي  وا تص ور 
أدوات أو ا سلع إلخ.)املتذلوة بشبكات)
املخصصة لحووق حصرية  لمتاجر2)

في ا سلع والخ مات وانشاءها.
وا ذمو ة) وا شحن  ا تمثيل 
األنشطة) مجال  في  وا سمسر2 
إلى) باإلضافة  أعاله،) املذكور2 
أو) اختراع  براء2  أي  على  الحصول 
عملية) أو  تجارية  أو عالمة  ترخيص 
ق  وكون  ها أي صلة بما ورد أعاله أو)

استغال ها أو إنشاءها أو  ولها.
املشاركة املباشر2 أو غير املباشر2)
املا ية) املذامالت  جميع  في   لشركة 
جميع) وفي  واملا ية  وا ذوارية 
املؤسسات ا تجارية وا صناعية ا تي)
ق  تكون عات صلة بغرض ا شركة أو)

أي غرض مشابه أو عي صلة.
املذامالت) جميع  أعم،) وبشكل 
ا صناعية وا تجارية واملا ية وامل  ية)
مرتبطة) تكون  ق   ا تي  وا ذوارية 
بشكل مباشر أو غير مباشر باأله اف)
املشار إ يها أعاله أو بأي ه ف مشابه)
يذزز) أن  املحتمل  من  صلة  عي  أو 

تطوير ا شركة..
شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 
شوة) (3 ا فرح) دار  ا ذه ،إقامة  ولي 
طنجة) (. (- (64 رقم) ا ثاني  با طابق 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 Lionel, Rene FREROT ا سي )
درهم) (100 بويمة) حصة  (:( 1.000

 لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
 Lionel, Rene FREROT ا سي )
رصيف مرشال جوفري) (2 عنوا ه(ا))
69002) يون املواطذة ا ثا ية).) يون)

فرنسا.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
ومواطن مسيري ا شركة:

 Lionel, Rene FREROT ا سي )
رصيف مرشال جوفري) (2 عنوا ه(ا))
69002) يون املواطذة ا ثا ية).) يون)

فرنسا
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (02 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)254362.
321I

aice compta

 GROUPE SCOLAIRE PRIVE
ALBERT JACQUARD

إعالن متذ د ا ورارات

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc
 GROUPE SCOLAIRE PRIVE

ALBERT JACQUARD «شركة عات 
املسؤو ية املح ود2»

وعنوان مورها االجتماعي: رقم 23 
25 27 شارع ا شفشاوني امل ونة 

الج و 2 - - فاس املغرب.
«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 
.65217

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
تم اتخاع) (2021 أبريل) (06 املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)
قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

ا تحاق شركاء)ج د
قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)

رفع رأسمال ا شركة)
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
بن  رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

ا تحاق شركاء)ج د
على) ونص  ا ذي  (:2 رقم) بن  
ا شركة) رأسمال  رفع  ماولي:)
إلى) درهم  (1.000.000،00 من)

2.200.000،00)درهم
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
دجنبر) (09 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2021)تحت رقم)21026321.
322I
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PREMIUM FINANCE

RMI BUILDING
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE

 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

RMI BUILDING شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي دوار 

ا بتورية سي ي غيات اوت اورير 

الحوز - 42050 اوت اورير املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

126051

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (23

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 RMI (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BUILDING

اشغال) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

مختلوة او ا بناء.

دوار) (: االجتماعي) املور  عنوان 

اورير) اوت  غيات  سي ي  ا بتورية 

الحوز)-)42050)اوت اورير املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  خا   راجع):)1.000)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  خا   راجع عنوا ه(ا))دوار)

اورير) اوت  غيات  سي ي  ا بتورية 

الحوز)42050)اوت اورير املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  خا   راجع عنوا ه(ا))دوار)

اورير) اوت  غيات  سي ي  ا بتورية 

الحوز)42050)اوت اورير املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (02 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136392.

323I

FIDUBAM

MORAD RIF
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تفويت حصص

FIDUBAM

 N°3 Bd(PRINCE(SIDI

 MOHAMED NADOR N°3

 Bd PRINCE SIDI MOHAMED

 NADOR، 62000، NADOR

MAROC

MORAD RIF شركة عات املسؤو ية 

املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي حي والد 

 NADOR 62000 99 براهيم رقم

NADOR املغرب .

تفويت حصص
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.950

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تمت) (2022 ماي) (27 في) املؤرخ 

املصادقة على):

مصطفى) ((2) ا سي ) تفويت 

الحموتي)4.000)حصة اجتماعية من)

أصل)5.000)حصة  فائ 2 ا سي )(2))

ثرية الحموتي بتاريخ)27)ماي)2022.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (

02)وو يو) االبت ائية با ناضور بتاريخ)

2022)تحت رقم)950.

324I

 AAFIR(AUDIT(&(CONSULTING(MOROCCO

sigle A2CM sarl

TAMUDA SKY
شركة عات املسؤو ية املح ود2

رفع رأسمال ا شركة

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 
دوامو  ، ا طابق األول ، مكتب رقم 

3 ، 90000، طنجة املغرب
TAMUDA SKY شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

فاس ركن ابن طفيل إقامة دوامو   
ا طابق األول مكتب رقم 3 بلوك ب 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.
رفع رأسمال ا شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.122093

ا ذام) الجمع  بموت�سى 
 2022 ماي) (17 اإلستثنائي املؤرخ في)
بمبلغ) ا شركة  رأسمال  رفع  تم 
من) أي  درهم») (100.000» ق ره)
«6.472.800)درهم»)إلى)«6.572.800 
درهم»)عن طريق):)إدماج احتياطي أو)
أرباح أو عالوات إص ار في رأس املال.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (03 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)5260.

325I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»RAYANE CORPORATE»
إعالن متذ د ا ورارات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida ، 24000، الج و 2 املغرب

«RAYANE CORPORATE» «شركة 
عات املسؤو ية املح ود2 عات 

ا شريك ا وحي »
وعنوان مورها االجتماعي: طريق 

جرف  يهودي، ا طابق األول، أسفي 
- - أسفي املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.8753

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

اتخاع) تم  (2022 ماي) (31 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)

قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

ا سي ) تفويت  على  املصادقة  (1-

عب  اإل ه باكريم جميع حصصه في)

ا شركة)(1000))حصة  فائ 2 ا سي )

امين) ا سي   تذيين  (2- رخامي.) امين 
رخامي كمسير وحي   لشركة مل 2 غير)

عب ) ا سي   استوا ة  بذ   مح ود2 

اإل ه باكريم.

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

ونص) ا ذي  (:6-7-14 رقم) بن  

-)مسير) (. تفويت حصص) على ماولي:)

ا شركة.)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (06 بتاريخ) بآسفي  االبت ائية 

2022)تحت رقم)466.

326I

FLASH ECONOMIE

DIORH CONSEIL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تغيير تسمية ا شركة

DIORH CONSEIL
مورها االجتماعي:14)ز وة املرت�سى)

ا طابق)1)ا  ار ا بيضاء,املغرب

ا رئي�سي:مكتب) املوضوع 

ا  راسات و إدار2 املوارد ا بشرية
رأسما ها:1.000.000)درهم

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري):)

54927

ا ذام) الجمع  ملوت�سى  تبذا 

ماي) (19 بتاريخ) املؤرخ  االستثنائي 

تسمية) تغيير  ا شركاء) قرر  (2022

 DIORH أصبحت) ا تي  ا شركة 

 CONSULTING

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

بتاريخ ا بيضاء) با  ار   ا تجارية 

 3)وو يو)2022)تحت رقم)19305.

327I
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FLASH ECONOMIE

AZEN SOLUTIONS
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

AZEN SOLUTIONS
 شركة عات مسؤو ية مح ود2

مورها اإلجتماعي: 26 شارع مرس 
ا سلطان ،ا طابق 1 ا شوة رقم 3 - 

ا  ار ا بيضاء
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

544105
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (25
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2
AZEN SOLUTIONS:تسمية)

ا شركة
(، -توقع) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
إ تاج)،)مذالجة)،)استيراد)،)تص ور)،)
شراء)،) ول)،)تخزين)،)توزيع)،تو وم)
وتحليل وا تحوق واملذاور2 وا تفتيش)
(/ ا بضائع) ا سوق  في  وا تحكم 
جميع) وفي  أي  وع  من  املذ ات  أو 

أشكا ها
وصيا ة) وإصالح  وتجار2  دراسة 
اآلالت) جميع  وتأجير  وبيع  وشراء)
املذ ات) أو  األدوات  أو  املواد  أو 
مذ ات) من  غيرها  أو  ا صناعية 
ا ذمل)،وكذ ك دراسة وتصنيع جميع)

األجزاء)أو املذ ات
26)شارع) عنوان املور االجتماعي):)
ا شوة) (1 ،ا طابق) ا سلطان) مرس 

رقم)3)-)ا  ار ا بيضاء
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة
 100.000 :مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي
ا سي  عريش عب  هللا اومن):)500 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة
 500 (: زكرياء) ا زرادي  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء.

اومن) هللا  عب   عريش  ا سي  
سيتي) كو ف  بوسكور2  عنوا ه 
3)امل ونة الخضراء) 29)ا شوة) عمار2)

بوسكور2)-)ا  ار ا بيضاء
عنوا ه) زكرياء) ا زرادي  ا سي  
تجزئة ا ه ى ز وة)13)رقم)96)سي ي)

مومن)-)ا  ار ا بيضاء
وا ذائلية) ا شخصية  :األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة
ا سي  حمز2 علمي عنوا ه ا سكن)
ا سواط) ثريا  باع ادوة  ا وظيفي 

II(بطحاء)فاس 
باملركز) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ا بيضاء) با  ار  الجهوي  الستثمار 
رقم) تحت  (2022 ماي) (24 بتاريخ)

544105

328I

FIDUCIARE COMPTABLITE

MAROC ROUGE AGRI
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
توليص ه ف ا شركة

FIDUCIARE COMPTABLITE
سوق األربذاء ا غرب ، 14300، 

سوق األربذاء ا غرب املغرب
MAROC ROUGE AGRI شركة 

عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها االجتماعي دوار 
ا  اللحة موالي بوسلهام - 14300 

سوق األربذاء ا غرب املغرب.
توليص ه ف ا شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري -
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تم حذف) (2022 ماي) (09 في) املؤرخ 
األنشطة ا تا ية من نشاط ا شركة)

الحالي):
ح ف ا نشاط ا تجاري املثمتل في)

 ول املستخ مين).
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ا غرب) االربذاء) بسوق  االبت ائية 
رقم) تحت  (2022 ماي) (30 بتاريخ)

.66/2022
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FLASH ECONOMIE

WAFA PRO TD
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

WAFA PRO TD شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

مذركة ا وال رقم 16 ا طابق ا سفلي 
رقم 3 - 93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

31667

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 وو يو) (02

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 WAFA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PRO TD

أعمال) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا صرف) -أعمال  مختلفة  لبناء)

ا صحي-االستيراد و ا تص ور).

شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 

مذركة ا وال رقم)16)ا طابق ا سفلي)
رقم)3 - 93000)تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: الخملي�سي) جابر  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  جابر الخملي�سي عنوا ه(ا))
 9 رقم) (2 ز وة) ا بوال  احم   شارع 

93000)تطوان املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  جابر الخملي�سي عنوا ه(ا))
 9 رقم) (2 ز وة) ا بوال  احم   شارع 

93000)تطوان املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (02 بتاريخ) بتطوان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1310.
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GESTION ALJANOUB

SIHATINVEST
إعالن متذ د ا ورارات

GESTION ALJANOUB
ز وة تطوان حي ا سذاد2 عمار2 رقم 
2 ا طابق ا ثا ث ا ذيون ، 70000، 

ا ذيون املغرب
SIHATINVEST «شركة عات 

املسؤو ية املح ود2»
وعنوان مورها االجتماعي: تجزئة 

ا وح 2 بلوك D رقم 266 ا ذيون - 
70000 ا ذيون املغرب.
«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 
.36511

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
تم اتخاع) (2022 أبريل) (21 املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)
على) ونص  ا ذي  (:1. رقم) قرار 
املشترك) ا تسيير  شرط  تغيير  ماولي:)
ا ذوود) جميع  اخضاع  عبر   لشركة 
امللزمة  لشركة بما في د ك ا ذمليات)
ا بنكية على االمضاء)املشترك لجميع)
و  ) حم ي  موالي  ا سي   املسيرون 
ا رشي  ا سي )٫احم  ا ووبع و ا سي )

محم  ا ومر
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
على) ونص  ا ذي  (:41 رقم) بن  
املشترك) ا تسيير  شرط  تغيير  ماولي:)
ا ذوود) جميع  اخضاع  عبر   لشركة 
امللزمة  لشركة بما في د ك ا ذمليات)
ا بنكيةعلى االمضاء)املشترك لجميع)
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و  ) حم ي  موالي  ا سي   املسيرون 
ا رشي  ا سي  احم  ا ووبع و ا سي )

محم  ا ومر
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
أبريل) (22 بتاريخ) با ذيون  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1127/2022.

331I

EVOLUTION CONSEIL

MARQANO
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

EVOLUTION CONSEIL
 N2 IMM(EL(MASSOUDI(RUE

 MAURITANIE(GUELIZ ، 40000،
MARRAKECH MAROC

MARQANO شركة عات املسؤو ية 
املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي شوة رقم 
2 ا طابق 1 رقم 785 تجزئة املسار - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

118523
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
تم إع اد ا وا ون) (2021 غشت) (15
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MARQANO
في) بيع  (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

اال تر يت)..
عنوان املور االجتماعي):)شوة رقم)
2)ا طابق)1)رقم)785)تجزئة املسار)-)

40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 50.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:
 400 (: ا سي  زبوري عب  الحليم)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

 100 (: شيماء) زبوري  ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

الحليم) عب   زبوري  ا سي  
 40000  26 رقم) (1 ازيكي) عنوا ه(ا))

مراكش املغرب.

عنوا ه(ا)) شيماء) زبوري  ا سي  
مراكش) (40000  26 رقم) (1 ازيكي)

املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

الحليم) عب   زبوري  ا سي  
 40000  26 رقم) (1 ازيكي) عنوا ه(ا))

مراكش املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

شتنبر) (16 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2021)تحت رقم)127572.

332I

fiduazizi

EL GHALLAOUI EXPORT
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

fiduazizi

شارع عمر املختار حي ا و س شارع 

عمر املختار حي ا و س، 7000، 

ا ذيون املغرب

EL GHALLAOUI EXPORT شركة 

عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 

م ونة ا وح 2 بلوك C رقم 134 

ا ذيون - 70000 ا ذيون املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

41811

في) مؤرخ  موثق  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (25

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GHALLAOUI EXPORT

استيراد) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

خ مات) (، عامة) تجار2  (، وتص ور)

،) ول) متنوعة) وأعمال  متذ د2 

بضائع لحسابي ا شخ�سي ولحساب)

املحلي) ا نول  األفراد.) ا غير.) ول 

وا  ولي لجميع ا بضائع....الخ.

تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 

 134 رقم) (C بلوك) ا وح 2  م ونة 

ا ذيون)-)70000)ا ذيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

ا غالوي) ا ذاب ون  زين  ا سي  

درهم) (100 بويمة) حصة  (1.000 (:

 لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا غالوي) ا ذاب ون  زين  ا سي  

عنوا ه(ا))ا رقم)7قطاع)7)ز وة ا روم)

ا رباط) (10000 ا رياض) أ حي  بلوك 

املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا غالوي) ا ذاب ون  زين  ا سي  

عنوا ه(ا))ا رقم)7قطاع)7)ز وة ا روم)

ا رباط) (10000 ا رياض) أ حي  بلوك 

املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (30 بتاريخ) با ذيون  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1514/2022.
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FLASH ECONOMIE

TAYMUST

شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

TAYMUST

 شركة عات مسؤو ية مح ود2

مورها اإلجتماعي: رقم 580 املسار 

طريق اسفي ا طابق 1 - مراكش

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

125785

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 

ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (17

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

مسؤو ية مح ود2

TAYMUST:تسمية ا شركة

غرض ا شركة بإوجاز):)ا تاج وبيع)

املالبس

رقم) (: االجتماعي) املور  عنوان 

 -  1 املسار طريق اسفي ا طابق) (580

مراكش

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة

 10.000 ا شركة:) رأسمال  :مبلغ 

درهم،)موسمة الى)100)حصة بويمة)

100)درهم  لحصة كا تالي

ا سي 2 بوطا ب كنز2):)50)حصة

 50 (: صوفيا) بنبراهيم  ا سي 2 

حصة

وا ذائلية) ا شخصية  :األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة

ا سي 2 بوطا ب كنز2

ا سي 2 بنبراهيم صوفيا

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136093

334I



ع د)5721 - 22)عو ا وذ 2)1443 )22)وو يو)2022)الجريدة الرسمية   11044

PRESCOF

YRANE AGRO
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

PRESCOF
 Rue(El(Yarmouk(Bureau 1 N°6 ،

14000، Kénitra(Maroc
YRANE AGRO شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي 18 شارع 
منصور ا  هبي شوة 2 - 14000 

ا ونيطر2 املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

65591
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (27
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YRANE AGRO
شركة) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

فالحية.
18)شارع) عنوان املور االجتماعي):)
 14000  -  2 شوة) ا  هبي  منصور 

ا ونيطر2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
حصة) (520 (: علي) ووس  ا سي  

بويمة)100)درهم  لحصة).
ا سي 2 بوتخيل رقية):)480)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
 6 عنوا ه(ا)) علي  ووس  ا سي  
اقامة أطلنطا) (11 ز وة أبو تمام رقم)

14000)ا ونيطر2 املغرب.
ا سي 2 بوتخيل رقية عنوا ه(ا))6 
اقامة أطلنطا) (11 ز وة أبو تمام رقم)

14000)ا ونيطر2 املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

 6 عنوا ه(ا)) علي  ووس  ا سي  

اقامة أطلنطا) (11 ز وة أبو تمام رقم)

14000)ا ونيطر2 املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية با ونيطر2 بتاريخ)07)وو يو)

2022)تحت رقم)91617.

335I

FLASH ECONOMIE

 ENEL GREEN POWER

MOROCCO
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
رفع رأسمال ا شركة

 ENEL GREEN POWER

MOROCCO

إونيل غرين باوور موروكو 

ش.م.م بشريك وحي 

رأس املال : 480.000.000 درهم

مارينا ا  ار ا بيضاء .شارع سي ي 

محم  بن عب  هللا

برج كريسطال 3 ، ا طابق ا ثاني ، 

املكتب ب 15 

س.ت : 356091 – ا هوية الجبائية 

18794482:

ا ذام  ورارات) الجمع  بموت�سى 

 19 بتاريخ) املنذو   ا وحي   ا شريك 

قرر ا شريك ا وحي ) (، (2022 أبريل)

ما ولي):)

ا شركة) مال  رأس  في  ا زياد2  (-

بمبلغ) بمساهمات  و وة 

120.000.000درهم).

درهم)) مليون  وعشرون  (مائة 

املال من) و ع ك من أجل رفع رأس 

(أربذمائة) درهم) (480.000.000

إلى) (( درهم) مليون  وثما ين 

600.000.000)درهم)(ستمائة مليون)

درهم)

-)تحيين ا نظام األسا�سي  لشركة)

-)صالحيات قص  االجراءات).

تم االو اع ا وا وني   ى املحكمة)

 26 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت ع د)825388.
 لخالصة و ا تذكير

336I

FLASH ECONOMIE

BEJAAD SOLAR PLANT
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

تأسيس شركة

BEJAAD SOLAR PLANT

ا سجل ا تجاري : -545155 

ا بيضاء 

ا تذريف املوح  : 

003067968000051

بموجب عو  عرفي محرر بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (2022 ماي) (18

بالخصائص) املسؤو ية  مح ود2 

ا تا ية:)

 BEJAAD (: ا تجارية) ا تسمية  (-

SOLAR PLANT

سي ي) شارع  (: ا رئي�سي) املور  (-

برج كريسطال) (، محم  بن عب  هللا)

(–(15 3)،)ا طابق ا ثاني)،)املكتب ب)

مارينا ا  ار ا بيضاء).

استغالل) (: األسا�سي) ا ه ف  (-

محطة كهروضوئية

-)امل 2):)99)عام)

عشر2 االف درهم) (: رأس املال) (-

 100 على) موسمة  ((10.000,00(

درهم  لحصة) (100 بويمة) حصة 

م فوعة با كامل و مكتتبة كما ولي)

 ENEL GREEN POWER(شركة(-

MOROCCO)ما كة)99)حصة)

-)ا سي 2 باوال كريستينا ريفيروس)

بيروز ما كة لحصة واح 2)

مل 2) ا شركة  تسيير  (: ا تسيير) (-

ثالثة سنوات من طرف):

•)ا سي  ا ريكي ماتياس كوريوال و)

بونس دي  يون اثريا،)شيلي الجنسية)

و املزداد في)22)وو يو)1969)و الحامل)

.F30580087(لجواز ا سفر رقم

(، ماتيس) دي  ماريو  ا سي   (•
وو يو) (1 اوطالي الجنسية و املزداد في)
رقم) ا سفر  لجواز  الحامل  (، (1960

YB1823132
تم االو اع ا وا وني   ى املحكمة)
 02 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت ع د)826210.
 لخالصة و ا تذكير

337I

SAFAA

STE ABDA BLOCK
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
قفل ا تصفية

SAFAA
 N°4 AV(ZARQTOUNI(VN ،

46000، SAFI(MAROC
STE ABDA BLOCK شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي : رقم 24 
مكرر تجئة جوهر2 ٱسفي بياضة 

ٱسفي - 46000 اسفي املغرب.
قفل ا تصفية

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
.8679

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تورر حل) (2022 وو يو) (01 املؤرخ في)
عات) شركة  (STE ABDA BLOCK
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 
 100.000 رأسما ها) مبلغ  ا وحي  
درهم وعنوان مورها اإلجتماعي رقم)
24)مكرر تجئة جوهر2 ٱسفي بياضة)
ٱسفي)-)46000)اسفي املغرب  تيجة)

 ش 2 املنافسة).
و عين:

و) ا رواكي  محم   ا سي (2))
حي) الجزير2  ز وة  رقم19) عنوا ه(ا))
اسفي املغرب) (46000 ا ك وة اسفي)

كمصفي)(2)) لشركة.
و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)
رقم24  وفي  (2022 وو يو) (01 بتاريخ)
(- تجزئة جوهر2 اسفي بياضة اسفي)

46000)اسفي املغرب.
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باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (02 بتاريخ) بآسفي  االبت ائية 

2022)تحت رقم)464.
338I

CAPITAL PROJECT STRATEGIES

SAMI BEACH RESORT
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

CAPITAL PROJECT STRATEGIES
 45AVENUE MOHAMED V

 5EME(ETAGE(N°17 ، 90000،
TANGER MAROC

SAMI BEACH RESORT شركة 
عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

 A.GUE 2 بتهوفن 8 إقامة املوح ون
ا طابق 8 رقم 175 وسط امل ونة - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
127751

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (25
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 SAMI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.BEACH RESORT
تأجير) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا ووارب ا سياحية.
شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 A.GUE 2 إقامة املوح ون) (8 بتهوفن)
(- وسط امل ونة) (175 رقم) (8 ا طابق)

90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: الحنكوري) مكي  ا سي  
حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  مكي الحنكوري عنوا ه(ا))
املتح 2) األمم  شارع  مكرر  (29 فيال)

أك ال)10000)ا رباط املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  مكي الحنكوري عنوا ه(ا))
املتح 2) األمم  شارع  مكرر  (29 فيال)

أك ال)10000)ا رباط املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (01 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)254308.
339I

SERVICE COMPTABLE ET FISCAL

ZIEGLER MAROC
إعالن متذ د ا ورارات

 SERVICE COMPTABLE ET
FISCAL

5 شارع عب  هللا بن واسين ، 
20310، ا  ار ا بيضاء املغرب
ZIEGLER MAROC «شركة 

املساهمة»
وعنوان مورها االجتماعي: شارع 

ا شفشاوني ، تجزئة رقم 2 ، املنطوة 
ا صناعية ا بر و�سي – عين ا سبع - 

20000 ا  ار ا بيضاء املغرب.
«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 
.49043

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
تم اتخاع) (2022 أبريل) (27 املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)
على) ونص  ا ذي  (:1 رقم) قرار 
ماولي:)-)مذاونة استوا ة ا سي  قيس)
من) ((Kaiss EL MOUDNI) املودني)

وكا ته كمتصرف
قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)
تذيين بصفة متصرف عوضا عن) (-
املتصرف املنتهية والوته):)---).)ا سي )
كوين  و) (، هوك) (، ماري) (، جيل اس)
 Gildas, Marie, Hugues,) دواران)
ا ساكن) (، ((Gwen LE DOUARIN

ز وة دو) (، فرنسا) (– إتيل) (56410 بـ)
05)فبراور) 3)،)املزداد في) سوفنير رقم)
الحامل لجواز ا سفر) (، بفان) (1969
رقم17FV16166)،)فرن�سي الجنسية)
با نسبة  لم 2 املتبوية) (، وع ك) (---،
في سيران وكا ة املتصرفين اآلخرين)،)
أي إلى غاوة ا يوم ا ذي سينذو  فيه)
في  تائج) سيبت  ا ذي  ا ذام  الجمع 
دجنبر) (31 في) املوفلة  املا ية  ا سنة 

---1 . 2022
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
بن  رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

ال ووج  اي تغيير
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 19 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)824640.
340I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

KNY DESIGN
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
توسيع نشاط ا شركة)

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
 RUE 81 N° 12 HAY(MOULAY

 ABDELLAH(AIN(CHOCK ،
20300، CASABLANCA(MAROC

KNY DESIGN شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها االجتماعي 10 ز وة 
الحرية ا طبق ا ثا ث ا شوة 15 - 

20100 ا  ار ا بيضاء املغرب.
توسيع نشاط ا شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.459175

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تمت) (2022 وو يو) (06 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  ا تا ية  األنشطة  إضافة 

ا شركة الحالي):
غسل ا سيارات في عين املكان.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
 27 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)825603.
341I

SOCIETE SUCCESS CAR 

STE ZAHA BROD
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

SOCIETE ZAHA BROD
 MAKATIB(MADINA 3 ATLAS

FES ، 30000، FES(MAROC
STE ZAHA BROD شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 49 
تجزئة جنان  ويس صهريج كناو2 - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

60837
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
تم إع اد ا وا ون) (2019 شتنبر) (17
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZAHA BROD
الخياطة) (: غرض ا شركة بإوجاز)
ا تولي وة ا بيع بالجملة و ا توسيط

أعمال أخرى
ا تص ور و االستيراد.

 49 رقم) (: عنوان املور االجتماعي)
(- تجزئة جنان  ويس صهريج كناو2)

30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  املذمري عب  ا ذزيز):)500 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
ا سي 2 مخوخ حنان):)500)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا ذزيز) عب   املذمري  ا سي  
تجزئة جنان  ويز) (94 رقم) عنوا ه(ا))

حي ملصلة)30000)فاس املغرب.
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عنوا ه(ا)) حنان  مخوخ  ا سي 2 
تجزئة جنان  ويز حي ملصلة) (94 رقم)

30000)فاس املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا ذزيز) عب   املذمري  ا سي  
تجزئة جنان  ويز) (94 رقم) عنوا ه(ا))

حي ملصلة)30000)فاس املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
أكتوبر) (25 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2019)تحت رقم)3443.
342I

ILIAS BOUJIDA

 SIHB DE LOCATION DE
VOITURES

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

تحويل املور االجتماعي  لشركة

ILIAS BOUJIDA
 IMM LAMRABET RUE D OUJDA

 TAZA(TAZA، 35000، TAZA
MAROC

 SIHB DE LOCATION DE
VOITURES شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي إقامة 

املثلث ا  هبي ا طابق ا ثا ث شوة 
رقم 24 شارع عالل بن عب  هللا 24 
اقامة املثلث ا  هبي ا طابق ا ثا ث 
شارع عالل بن عب  هللا 35000 تاز2 

املغرب.
تحويل املور االجتماعي  لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.2305

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تم تحويل) (2022 ماي) (24 املؤرخ في)
الحالي  لشركة) االجتماعي  املور 
ا طابق) ا  هبي  املثلث  «إقامة  من)
24)شارع عالل بن) ا ثا ث شوة رقم)
ا  هبي) املثلث  اقامة  (24 هللا) عب  
ا ثا ث شارع عالل بن عب ) ا طابق 
«املحل) إلى) تاز2 املغرب») (35000 هللا)
ا طابق االول شارع) (3 ا تجاري رقم)
 24 حسن بحتاث عمار2 بوصفيحة)
اقامة املثلث ا  هبي ا طابق ا ثا ث)

تاز2) (35000 شارع عالل بن عب  هللا)
املغرب».

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (02 بتاريخ) بتاز2  االبت ائية 

2022)تحت رقم)247.
343I

ACOMS CONSULTING

CT-MEL SARLAU
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تحويل املور االجتماعي  لشركة

ACOMS CONSULTING
رقم 2 عمار2 13 شارع ادريس ا ثاني 
امل ونة الج و 2 ، 50000، مكناس 

املغرب
CT-MEL SARLAU شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 2 
عمار2 13 شارع ادريس 2 م.ج - 

50000 مكناس املغرب.
تحويل املور االجتماعي  لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.55227

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
2022)تم تحويل) 01)أبريل) املؤرخ في)
من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 
«رقم)2)عمار2)13)شارع ادريس)2)م.ج)
- 50000)مكناس املغرب»)إلى)«شوة)
8)اقامة ا برج)110)اسية الخير ب.م.ع)

- 50000)مكناس املغرب».
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (02 بتاريخ) بمكناس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2027.
344I

SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL

GEPC SARL AU
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تفويت حصص

 SOFIMED CONSULTING AND
NEGOCE SARL

تجزئة عب  املومن 69 ارض ا صغير، 
ا طابق ا ثاني ، 28800، املحم وة 

املغرب
GEPC SARL AU شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 
االصيل رقم 10 ا طابق ا سفلي - 

28800 املحم وة املغرب.
تفويت حصص

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.13667

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تمت) (2022 ماي) (27 في) املؤرخ 

املصادقة على):
محسن زعرية) ((2) تفويت ا سي )
أصل) من  اجتماعية  حصة  (7.600
((2) ا سي ) حصة  فائ 2  (7.600
ادريس ا غر�سي بتاريخ)27)ماي)2022.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
االبت ائية باملحم وة بتاريخ)06)وو يو)

2022)تحت رقم)1077.
345I

SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL

GEPC SARL AU
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تحويل املور االجتماعي  لشركة

 SOFIMED CONSULTING AND
NEGOCE SARL

تجزئة عب  املومن 69 ارض ا صغير، 
ا طابق ا ثاني ، 28800، املحم وة 

املغرب
GEPC SARL AU شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 
االصيل رقم10 ا طابق ا سفلي - 

28800 املحم وة املغرب.
تحويل املور االجتماعي  لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.13667

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تم تحويل) (2022 ماي) (27 املؤرخ في)
من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 
ا طابق) رقم10) االصيل  «تجزئة 
املحم وة املغرب») (28800 (- ا سفلي)

إلى)«تجزئة رياض ا سالم)3)رقم)79 - 

28800)املحم وة املغرب».

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية باملحم وة بتاريخ)06)وو يو)

2022)تحت رقم)1077.

346I

XSMI

ISLAH WIND SERVICES
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

XSMI

حي ا و س تجزئة ا وفاق رقم 33 

ا ذيون ، 70000، ا ذيون املغرب

ISLAH WIND SERVICES شركة 

عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 81 

بلوك د تجزئة ا وح 2 - 70000 

ا ذيون املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

41743

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (16

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 ISLAH(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.WIND SERVICES

أعمال) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا صيا ة واإلصالح في مجال ا طاقة)

املتج د2)،)وأعمال ا تركيب وا تجميع)

من) واملواوالت  ا صناعية   لمذ ات 

ا باطن وأعمال ا تجار2.
 81 رقم) (: عنوان املور االجتماعي)

 70000 (- ا وح 2) تجزئة  د  بلوك 

ا ذيون املغرب.
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أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: ا سي  ووسف ا ذمراوي)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا ذمراوي) ووسف  ا سي  

عنوا ه(ا))عزيب ابويو طنجة)90000 

طنجة املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا ذمراوي) ووسف  ا سي  

عنوا ه(ا))عزيب ابويو طنجة)90000 

طنجة املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

أبريل) (25 بتاريخ) با ذيون  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1456.

347I

AAC AFRIC EXPERTISE

TENOR FINANCES
تذيين رئيس مجلس اإلدار2

AAC AFRIC EXPERTISE

 JET BUSINESS CLASS

 N°16-18 LOT ATTAWFIK

 SIDI( MAAROUF( ،( 20170،

CASABLANCA MAROC

«شركة) (TENOR FINANCES

املساهمة»

 22 االجتماعي:) مورها  وعنوان 

ا  ار) (20200 (- شارع موالي ووسف)

ا بيضاء)املغرب.

«تذيين رئيس مجلس اإلدار2»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري:)

.139823
اإلداري) ا ذام  الجمع  إطار  في  (

املؤرخ في)26)وو يو)2019

تورر تذيين ا سي  بنسذي  محم )

فري 
شركة) إدار2  ملجلس  رئيسا 

 26 بتاريخ:) ( (TENOR FINANCES

وو يو)2019.

املخو ة  ه) ا صالحيات  وتتمثل 
تورر تذيين ا سي  محم ) فيما ولي:)
الحامل  لبطاقة) بنسذي   فري  
رئيس) (A  203856 رقم) ا وطنية 
مجلس االدار2  لشركة و متصرف الى)
ا سنوي) ا ذادي  ا ذام  الجمع  غاوة 

 لسنة املنتهية في)31)دجنبر)2024. 
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 03 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826412.
348I

AR EXPERTISE

FATI & FATAH
شركة عات املسؤو ية املح ود2

حل شركة

AR EXPERTISE
 BD ZERKTOUNI ANGEL 219

 BD(ROUDANI 1ER(ETAGE(N°15
MAROC 20000 ،، ا  ار ا بيضاء

FATI & FATAH شركة عات 
املسؤو ية املح ود2(في طور 

ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي محل 

بإقامة ا فضل 2، ز وة  ابلوس حي 
املذاريف، ا بيضاء - 20000 ا  ار 

ا بيضاء املغرب.
حل شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.445683

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر حل) (2022 أبريل) (12 املؤرخ في)
 FATI(2شركة عات املسؤو ية املح ود
 100.000 مبلغ رأسما ها) (&( FATAH
درهم وعنوان مورها اإلجتماعي محل)
ز وة  ابلوس حي) (،2 بإقامة ا فضل)
ا  ار) (20000 (- ا بيضاء) املذاريف،)
مشاكل) (: ل) املغرب  تيجة  ا بيضاء)

إقتصادوة.
محل) ب  ا تصفية  مور  ح د  و 
ز وة  ابلوس حي) (،2 بإقامة ا فضل)
ا  ار) (20000 (- ا بيضاء) املذاريف،)

ا بيضاء)املغرب.)
و عين:

ا سي (2))فاطمة ا زهراء)أرياش و)
إقامة بريز مارين فيال رقم) عنوا ه(ا))

11)دار بوعز2  واصر،)ا  ار ا بيضاء)
املغرب) ا بيضاء) ا  ار  (20000

كمصفي)(2)) لشركة.
و) الخ ار  ا فتاح  عب   ا سي (2))
ا نخيل) رياض  تجزئة  (28 عنوا ه(ا))
فاس) (30000 فاس) اوموزار  طريق 

املغرب كمصفي)(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 02 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826291.
349I

FIDUCIAIRE REBANI

SOCIETE KADER FER
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE REBANI
 RUE(KENITRA(IMM 12 APPT 14
 VN(MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
SOCIETE KADER FER شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي رياض 
ا ذمران رقم 214 ا شطر 3 ويسالن 

مكناس - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
48539

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
تم إع اد ا وا ون) (2019 شتنبر) (20
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE KADER FER

أعمال) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

مختلفة)

شراء)و بيع مواد ا بناء.
رياض) (: االجتماعي) املور  عنوان 

3)ويسالن) 214)ا شطر) ا ذمران رقم)

مكناس)-)50000)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  ماموني عب  ا وادر):)1.000 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا وادر) عب   ماموني  ا سي  
مرجان5  (1162 رقم) عنوا ه(ا))

مكناس)50000)مكناس املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا وادر) عب   ماموني  ا سي  
مرجان5  (1162 رقم) عنوا ه(ا))

مكناس)50000)مكناس املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

أكتوبر) (02 ا تجارية بمكناس بتاريخ)

2019)تحت رقم)3955.

350I

CABINET COMPTABLE SAKKAKI SARL

CAFE LAS DIAS
شركة عات املسؤو ية املح ود2

حل شركة

 CABINET COMPTABLE

SAKKAKI SARL

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

CAFE LAS DIAS شركة عات 
املسؤو ية املح ود2(في طور 

ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي طريق 

املجاه ون دوار طنجة عمار2 6 رقم 

23 - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.105149
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بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر حل) (2022 ماي) (18 في) املؤرخ 
املح ود2) املسؤو ية  عات  شركة 
رأسما ها) مبلغ  (CAFE LAS DIAS
مورها) وعنوان  درهم  (100.000
دوار) املجاه ون  طريق  اإلجتماعي 
 90000  -  23 رقم) (6 عمار2) طنجة 
فشل) (: ل) املغرب  تيجة  طنجة 

ا غرض االجتماعي  لشركة.
طريق) ب  ا تصفية  مور  ح د  و 
رقم) (6 املجاه ون دوار طنجة عمار2)

23 - 90000)طنجة املغرب.)
و عين:

و) ا شخيمة  وونس  ا سي (2))
عنوا ه(ا))حي مسنا ة تجزئة ا  اخلة)
املغرب) طنجة  (90000  51 رقم)

كمصفي)(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (03 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)5241.

351I

JURIS LEGAL

LEGACY IMMO
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

JURIS LEGAL
 Angle(Bd(Abdelmoumen &

 Rue(Chatila, Résidence(Kamar,
 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
LEGACY IMMO شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي 67 شارع 

عزيز بالل ا طابق ا ثاني رقم 3 
املذاريف - 20200 ا  ارا بيضاء 

املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

545561

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (23
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LEGACY IMMO
ا ترويج) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا ذواري.
 67 (: االجتماعي) املور  عنوان 
ا ثاني رقم) ا طابق  بالل  شارع عزيز 
ا  ارا بيضاء) (20200 (- املذاريف) (3

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
حصة) (10 (: ا سي  عمرو بريغت)

بويمة)100)درهم  لحصة).
ا سي 2 كريمة مفت ي):)10)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
 980 (: بريغت) سامية  ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) بريغت  عمرو  ا سي  
بوعز2) دار  (95 رقم) شهرزاد  تجزئة 

ا نواصر)27223)ا بيضاء)املغرب.
ا سي 2 كريمة مفت ي عنوا ه(ا))
بوعز2) دار  (95 رقم) شهرزاد  تجزئة 

ا نواصر)27223)ا بيضاء)املغرب.
ا سي 2 سامية بريغت عنوا ه(ا))
بوعز2) دار  (95 رقم) شهرزاد  تجزئة 

ا نواصر)27223)ا بيضاء)املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) بريغت  عمرو  ا سي  
بوعز2) دار  (95 رقم) شهرزاد  تجزئة 

ا نواصر)27223)ا بيضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 06 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826610.

352I

AAC AFRIC EXPERTISE

VYSM
إعالن متذ د ا ورارات

AAC AFRIC EXPERTISE
 18-JET BUSINESS CLASS N°16

 LOT ATTAWFIK SIDI MAAROUF
 ، 20170، CASABLANCA

MAROC
VYSM «شركة عات املسؤو ية 
املح ود2 عات ا شريك ا وحي »

وعنوان مورها االجتماعي: تجزئة 5 
اقامة مازوريل و زاوية شارع يذووب 
املنصور وز وة سوراط - 20220 

ا  ار ا بيضاء املغرب.
«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 
. 516125

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
اتخاع) تم  (2022 ماي) (09 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)
قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
تم) 100حصة  تفويت) على  املوافوة 
 Virginie ا سي 2) قبل  من  بيذها 
Angélique LAFON)تمتلكها في رأس)
شركة) VYSM) فائ 2  شركة) مال 

TENOR RESTAURATION
على) ونص  ا ذي  (:2 رقم) قرار 
 TENOR شركة) وبا تالي  ماولي:)
ا سجل) رقم  (RESTAURATION
ا سي ) ممثلها  (247707 ا تجاري)
اصبحت) بنسذي   فري   محم  
شركة) راسمال  في  ا وحي   ا شريك 

 VYSM
على) ونص  ا ذي  (:3 رقم) قرار 
قبول استوا ة املسير ا سي 2) ماولي:)
و) (Virginie Angélique LAFON
بنسذي ) فري   محم   ا سي   تذيين 

مسير لشركة)
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
بن  رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:).
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 03 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826413.

353I

FITICOF

QOSALU
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تحويل املور االجتماعي  لشركة

FITICOF
9 شارع غسان كنفاني اقامة  بيلة ، 

30000، فاس املغرب
QOSALU شركة عات املسؤو ية 

املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع عب  

ا كريم الخطابي اقامة بنمو�سى 
ا كواش ا طابق 2 - 30000 فاس 

املغرب.
تحويل املور االجتماعي  لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.66413

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تم تحويل) (2022 ماي) (12 املؤرخ في)
من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 
اقامة) الخطابي  ا كريم  عب   «شارع 
بنمو�سى ا كواش ا طابق)2 - 30000 
ا طابق) (2 «رقم) إلى) املغرب») فاس 
مرزاقة) تجزئة  (10 أ) عمار2  ا سفلي 

زواغة)-)30000)فاس املغرب».
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (06 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2945/2022.

354I

ISDM CONSULTING

  INSTITUTION
 3OUYOUNE ELKHEIR

D'ENSEIGNEMENT PRIVÉ
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

ا ذيون املغرب
 Institution 3ouyoune(Elkheir

d›enseignement Privé شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
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وعنوان مورها اإلجتماعي م ونة 
ا وح 2 بلوك G ا ذيون 70000 - 

70000 ا ذيون املغرب 
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
41947

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 وو يو) (03
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 Institution 3ouyoune Elkheir

. d’enseignement Privé
ا تذليم) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

الخاص).
م ونة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 -  70000 ا ذيون) (G بلوك) ا وح 2 

70000)ا ذيون املغرب).
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: ا غزال) ا نذمة  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) ا غزال  ا نذمة  ا سي  
حي) رقم  ب ون  سيناء) ابن  شارع 
ا ذيون) (70000 ا ذيون) (1 ا وح 2)

املغرب).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) ا غزال  ا نذمة  ا سي  
حي) رقم  ب ون  سيناء) ابن  شارع 
ا ذيون) (70000 ا ذيون) (1 ا وح 2)

املغرب)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (03 بتاريخ) با ذيون  االبت ائية 

2022)تحت رقم)2523/2022.
355I

AGIL CONSEIL

واد الغ نقل
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

AGIL CONSEIL

 N°197,CM,UNITE(II ,1ER(ETAGE

,APPT(N°3 DAOUIDIATE-

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

واد الغ  ول شركة عات املسؤو ية 

املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي دوار 

دار الحمرا أوالد حسون مراكش - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

125819

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (06

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)واد الغ)

 ول.

رجل) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

عن) ا بضائع  يابة  ونول  أعمال 

اآلخرين.

دوار) (: االجتماعي) املور  عنوان 

(- مراكش) حسون  أوالد  الحمرا  دار 

40000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  منصف رشي ):)500)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

ا سي  قبول ا سذي ):)500)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) رشي   منصف  ا سي  
حسون) أوالد  الحمراء) ا  ار  دوار 
مراكش) (40000 مراكش) ا وي ان 

املغرب.
عنوا ه(ا)) ا سذي   قبول  ا سي  
ا ذين) رأس  الجي ات  لحميزوة  دوار 
 40000 بن جرير) بو عثمان  سي ي 

مراكش املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) رشي   منصف  ا سي  
حسون) أوالد  الحمراء) ا  ار  دوار 
مراكش) (40000 مراكش) ا وي ان 

املغرب
عنوا ه(ا)) ا سذي   قبول  ا سي  
ا ذين) رأس  الجي ات  لحميزوة  دوار 
 40000 بن جرير) بو عثمان  سي ي 

مراكش املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (26 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136129.
356I

CABINET COMPTABLE SAKKAKI SARL

AZINOUR AL AKHAWAYN
شركة عات املسؤو ية املح ود2

حل شركة

 CABINET COMPTABLE
SAKKAKI SARL

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

 AZINOUR AL AKHAWAYN
شركة عات املسؤو ية املح ود2(في 

طور ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي حي بني 

ورياغل املرس أشناد 1 تجزئة 1190 
بني مكاد2 - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.72579
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر حل) (2022 ماي) (23 في) املؤرخ 
املح ود2) املسؤو ية  عات  شركة 
مبلغ) (AZINOUR AL AKHAWAYN
وعنوان) درهم  (100.000 رأسما ها)
ورياغل) بني  حي  اإلجتماعي  مورها 

بني) (1190 تجزئة) (1 أشناد) املرس 
مكاد2)-)90000)طنجة املغرب  تيجة)
ل):)فشل ا غرض االجتماعي  لشركة.
و ح د مور ا تصفية ب حي بني)
ورياغل املرس أشناد)1)تجزئة)1190 

بني مكاد2)-)90000)طنجة املغرب.)
و عين:

و) ا   كير  ا  ون  ا سي (2)) ور 
ا سالم) الحسني  املجمع  عنوا ه(ا))
املغرب) طنجة  (90000  10 رقم) (3

كمصفي)(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (03 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)5239.
357I

D(&(S(COM

BITIS BUILDING
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

D & S(COM
 BD GRANDE CEINTURE RES

 MOUAHIDINE(YOUSSEF 3 M1
 HAY(MOHAMMADI ، 20570،

CASABLANCA MAROC
BITIS BUILDING شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي مجموعة 
ا تو م، ا شطر 2-17 ا طابق 
2 سي ي ا بر و�سي - 20610 

ا  ارا بيضاء املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
437637

في) مؤرخ  موثق  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2019 أبريل) (22
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
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عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 BITIS (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.BUILDING
االنذاش) (: غرض ا شركة بإوجاز)

ا ذواري.
عنوان املور االجتماعي):)مجموعة)
ا طابق) (2-17 ا شطر) ا تو م،)
 20610 (- ا بر و�سي) سي ي  (2

ا  ارا بيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: ا سي  ووسف ا بكوري)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  ووسف ا بكوري عنوا ه(ا))
حي ا ركبوت ز وة)18)رقم)22)سي ي)

مومن)20400)ا  ارا بيضاء)املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  ووسف ا بكوري عنوا ه(ا))
حي ا ركبوت ز وة)18)رقم)22)سي ي)

مومن)20400)ا  ار ا بيضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 02 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يوز)2019)تحت رقم)-.
358I

CHANNASRI CAR

CHANNASRI CAR
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

MASSA JAMAL
إقامة ا تنمية عمار2 8 طابق 3 رقم 
43 مغوغة ا كبير2 طنجة ، 90070، 

طنجة املغرب
CHANNASRI CAR شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع ولي 

ا ذه  قصارية مفتاح الخير رقم 
35 محل رقم 45 - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
127827

في) مؤرخ  حر  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (27
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHANNASRI CAR
كراء) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا سيارات.
عنوان املور االجتماعي):)شارع ولي)
 35 ا ذه  قصارية مفتاح الخير رقم)
محل رقم)45 - 90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي 2 فرح شا ة):)1.000)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي 2 فرح شا ة عنوا ه(ا))شارع)
صالح ا  ون األووبي رقم)3/6 93000 

تطوان املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي 2 فرح شا ة عنوا ه(ا))شارع)
صالح ا  ون األووبي رقم)3/6 93000 

تطوان املغرب
ا سي  مروان ا ذسري عنوا ه(ا))
52)ز وة الفييط ا طابق)6)ا شوة)21 

90000)طنجة املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (02 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)254382.
359I

FOUZMEDIA

RICHPRO  SARL
إعالن متذ د ا ورارات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
RICHPRO» SARL «شركة عات 

املسؤو ية املح ود2»
وعنوان مورها االجتماعي: 34 ز وة 

محم  غر يط، شوة رقم 1 - - 
ا ونيطر2 املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.44949
بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
تم اتخاع) (2022 وو يو) (06 املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)
قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
تفويت مجموع الحصص اململوكة) (-
شركة) في  ا غطاس  حمز2   لسي  
في) املح د2  (، (RICHPRO»( SARL»
حليمة) ا سي 2  حصة  فائ 2  (490
ا تذريف) الحاملة  بطاقة  (، ت ار)
با تالي) و  (. (G236155 ا وطنية ع د)
أصبحت جميع الحصص املح د2 في)
1000)حصة في ملكية ا سي 2 حليمة)
(» تغيير شكل شركة) و با تالي:) (، ت ار)
RICHPRO)«)ش م م إلى شركة عات)
شريك) عات  املح ود2  املسؤو ية 

وحي .
قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)
-إستوا ة ا سي  حمز2 ا غطاس من)
(»(RICHPRO(»(مهامه كمسير  شركة
ش م م.)-)تذيين ا سي 2 حليمة ت ار،)
ا وطنية) ا تذريف  الحاملة  بطاقة 
كمسير2  لشركة) (،G236155 ع د)
تح وث ا نظام) (- مل 2 غير مح ود2.)

األسا�سي  لشركة.
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
بن  رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
-1)تفويت مجموع الحصص اململوكة)
شركة) في  ا غطاس  حمز2   لسي  
في) املح د2  (، (RICHPRO»( SARL»
حليمة) ا سي 2  حصة  فائ 2  (490
ا تذريف) الحاملة  بطاقة  (، ت ار)

با تالي) و  (. (G236155 ا وطنية ع د)

أصبحت جميع الحصص املح د2 في)

1000)حصة في ملكية ا سي 2 حليمة)

(» تغيير شكل شركة) و با تالي:) (، ت ار)

RICHPRO)«)ش م م إلى شركة عات)

شريك) عات  املح ود2  املسؤو ية 

وحي .

بن  رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)

-إستوا ة ا سي  حمز2 ا غطاس من)

(»(RICHPRO(»(مهامه كمسير  شركة

ش م م.)-)تذيين ا سي 2 حليمة ت ار،)

ا وطنية) ا تذريف  الحاملة  بطاقة 

كمسير2  لشركة) (،G236155 ع د)

تح وث ا نظام) (- مل 2 غير مح ود2.)

األسا�سي  لشركة.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية با ونيطر2 بتاريخ)06)أبريل)

2022)تحت رقم)90976.

360I

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

 INKA LEARNING CENTER
اينكا ليارنينغ سانتر
إعالن متذ د ا ورارات

 EXPERTS CONSULTANTS DU

DETROIT

90 شارع ووسف إبن تاشفين رقم 

85 ، 90000، طنجة املغرب

 INKA LEARNING CENTER

اونكا  يار ينغ سا تر «شركة عات 

املسؤو ية املح ود2»

وعنوان مورها االجتماعي: حي 

ا نزاهة، ز وة بن  اصردرايع، رقم 8 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.77643

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

تم اتخاع) (2022 أبريل) (21 املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)

قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)

 M. Manuel Gil حصة من) (25 بيع)

 M. Sébastian IBERICO) لسي )

. ANDRES BULICH
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قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:

 M. Manuel من) حصة  (25 بيع)

 M. Daniel Gil IBERICO) لسي )

Adrian BENITEZ WOLHEIN

قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)

 Mme Marlene حصة) (15 بيع)

 M. JUDITH MULLER) لسي )

 Daniel Adrian BENITEZ

WOLHEIN

قرار رقم)3:)ا ذي ونص على ماولي:)

توسيع نشاط ا شركة

قرار رقم)4):)ا ذي ونص على ماولي:)

تحويل مور ا شركة في  فس امل ونة)

ز وة بن  اصر درايع) (، :الى حي  زاهة)

رقم)8)طنجة)

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

على) ونص  ا ذي  (: (6 رقم) بن  

 M. (: درهم) (5.000 ماولي:))

Sébastian ANDRES BULICH

بن  رقم)6):)ا ذي ونص على ماولي:)

 M. Daniel Adrian (: درهم) (4.000

BENITEZ WOLHEIN

بن  رقم)6):)ا ذي ونص على ماولي:)

 Mme Marlene (: درهم) (1.000

JUDITH MULLER

بن  رقم)7:)ا ذي ونص على ماولي:)

 M. Sébastian ANDRES(:(50)حصة

BULICH

بن  رقم)7:)ا ذي ونص على ماولي:)

 M. Daniel Adrian (: حصة) (40

BENITEZ WOLHEIN

بن  رقم)7:)ا ذي ونص على ماولي:)

 Mme Marlene JUDITH(:(10)حصة

MULLER

بن  رقم)2):)ا ذي ونص على ماولي:)

تم و  ه ف ا شركة)

بن  رقم)4):)ا ذي ونص على ماولي:)

تحويل مور ا شركة من شارع موالي)

ووسف.اقامة ميموزا ا طابق االر�سي)
رقم)48)الى حي ا نزاهة،)ز وة بن  اصر)

درايع)،)رقم)8)طنجة).

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (03 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)254424.

361I

SUD INVEST CONSULTING

ALATOURK OPTIQUE
إعالن متذ د ا ورارات

SUD INVEST CONSULTING

ز وة ا وبطان اريكي اقامة اوزيس 

 GUELIZ، 11 ا طابق 2 ا شوة رقم

40000، MARRAKECH(MAROC

ALATOURK OPTIQUE «شركة 

عات املسؤو ية املح ود2»

وعنوان مورها االجتماعي: دوار حمر 

شارع عالل ا فا�سي عمار2 6 محل 

رقم 163 - 40055 مراكش املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.70733

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

2021)تم اتخاع) 06)دجنبر) املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)

على) ونص  ا ذي  (:1 رقم) قرار 

عن) ا شركة  مال  رأس  زياد2  ماولي:)

امل ونة) ا  وون  بذض  تحويل  طريق 

اململوكة  لشركة) ا  فع  واملستحوة 

من) وزيادتها  شركائها  قبل  من 

 2،300،000 إلى) درهم  (100،000

درهم.

قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)

 1،000،000 إلى) املال  رأس  خفض 

درهم الستيذاب الخسائر ا سابوة في)

ح ود)1،300،000)درهم

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

بن  رقم)9:)ا ذي ونص على ماولي:)

زياد2 رأس مال)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (02 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136415.

362I

FOUZMEDIA

CH ZA SARL
إعالن متذ د ا ورارات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
CH ZA SARL «شركة عات 

املسؤو ية املح ود2»
وعنوان مورها االجتماعي: 

ا شوة رقم 1 ا رقم 1465 تجزئة 
اإلسماعيلية ا طابق األول - - 

ا ونيطر2 املغرب.
«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 
.58385

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
تم اتخاع) (2022 مارس) (02 املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)
على) ونص  ا ذي  (:1 رقم) قرار 
250)حصة اجتماعية) تفويت) ماولي:)
في ملكية ا سي  سذي  شاوب عينو)
املخربش،) سبحان  ا سي    فائ 2 
في) اجتماعية  حصة  (250 وتفويت)
املخربش،) سبحان  ا سي   ملكية 
في) اجتماعية  حصة  (250 وتفويت)
ملكية ا سي  زياد شاوب عينو  فائ 2)
 250 وتفويت) تخمت  هشام  ا سي  
ا سي 2) ملكية  في  اجتماعية  حصة 
سكينة شريف  فائ 2 ا سي  هشام)
تخمت،)تبذا  هذا ا تفويت تم تذيين)
ا سي  هشام تخمت وا سي  سبحان)
غير) مل 2  مسيران  لشركة  املخربش 
جميع) خو ت  هما  كما  مح ود2 

صالحيات اإلمضاء)املنفصلة.
على) ونص  ا ذي  (:2 رقم) قرار 
من) اإلجتماعي  املور  تحويل  ماولي:)
تجزئة) (1465 ا رقم) (1 رقم) ا شوة 
اإلسماعيلية ا طابق األول إلى تجزئة)

الح اد2 محل)2338)ا ونيطر2)
قرار رقم)3:)ا ذي ونص على ماولي:)
ا شركة بحذف نشاط) تغيير نشاط 
وا توسيط) بالجملة  املالبس  بيع 
اإلرسا يات) نشاط  وإضافة 

والخ مات ا لوجيستيكية وا تجار2
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

بن  رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

في) اجتماعية  حصة  (250 تفويت)

عينو) شاوب  سذي   ا سي   ملكية 

املخربش،) سبحان  ا سي    فائ 2 

في) اجتماعية  حصة  (250 وتفويت)

املخربش،) سبحان  ا سي   ملكية 

في) اجتماعية  حصة  (250 وتفويت)

ملكية ا سي  زياد شاوب عينو  فائ 2)

 250 وتفويت) تخمت  هشام  ا سي  

ا سي 2) ملكية  في  اجتماعية  حصة 

سكينة شريف  فائ 2 ا سي  هشام)

تخمت،)تبذا  هذا ا تفويت تم تذيين)

ا سي  هشام تخمت وا سي  سبحان)

غير) مل 2  مسيران  لشركة  املخربش 

جميع) خو ت  هما  كما  مح ود2 

صالحيات اإلمضاء)املنفصلة.

على) ونص  ا ذي  (:2 رقم) بن  

من) اإلجتماعي  املور  تحويل  ماولي:)

تجزئة) (1465 ا رقم) (1 رقم) ا شوة 

اإلسماعيلية ا طابق األول إلى تجزئة)

الح اد2 محل)2338)ا ونيطر2)

بن  رقم)3:)ا ذي ونص على ماولي:)

ا شركة بحذف نشاط) تغيير نشاط 

وا توسيط) بالجملة  املالبس  بيع 

اإلرسا يات) نشاط  وإضافة 

والخ مات ا لوجيستيكية وا تجار2

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (30 االبت ائية با ونيطر2 بتاريخ)

2022)تحت رقم)91345.

363I

GESTION ALJANOUB

EXTREME SUD
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB

ز وة تطوان حي ا سذاد2 عمار2 رقم 

2 ا طابق ا ثا ث ا ذيون ، 70000، 

ا ذيون املغرب

 EXTREME SUD

شركة عات مسؤو ية مح ود2 

عات ا شريك ا وحي 



ع د)5721 - 22)عو ا وذ 2)1443 )22)وو يو)2022)الجريدة الرسمية   11052

وعنوان مورها اإلجتماعي بوذة رقم 
74 ا حي ا صناعي ا حي ا صناعي 
ا ذيون - 70040 ا ذيون املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
41965

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (31
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EXTREME SUD
استيراد) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
املنتجات,املذ ات) جميع  وتص ور 

ا زراعية وا صناعية ا زراعية.
عنوان املور االجتماعي):)بوذة رقم)
ا صناعي) ا حي  ا صناعي  ا حي  (74

ا ذيون)-)70040)ا ذيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  ا هبز2 عب  ا رحيم):)1.000 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا رحيم) عب   ا هبز2  ا سي  
الخضراء) املسير2  حي  عنوا ه(ا))
شارع ادريس الحارثي املر�سى ا ذيون)

70040)ا ذيون املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا رحيم) عب   ا هبز2  ا سي  
الخضراء) املسير2  حي  عنوا ه(ا))
شارع ادريس الحارثي املر�سى ا ذيون)

70040)ا ذيون املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (06 بتاريخ) با ذيون  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1622/2022.
364I

FOUZMEDIA

MEHDIA BUILDING SARL
إعالن متذ د ا ورارات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 MEHDIA BUILDING SARL

«شركة عات املسؤو ية املح ود2»
وعنوان مورها االجتماعي: محل 
رقم 29 ا ز وة 2 حي مذمور2 - - 

ا ونيطر2 املغرب.
«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 
.57535

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
تم اتخاع) (2022 أبريل) (14 املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)
قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
500)حصة اجتماعية بويمة) تفويت)
درهم  لواح 2 في ملكية ا �سي) (100
اآلنسة) املسذودي  فائ 2  سذي  

إومان املسذودي
قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)
استوا ة ا سي  سذي  املسذودي من)
إومان) اآلنسة  وتذيين  ا تسيير  مهمة 
املسذودي مسير2 رفوة ا سي 2 إومان)
ا تسيير) مهمة  تخويلهما  مع  ربوح 

واإلمضاء)املنفصل
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
بن  رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
500)حصة اجتماعية بويمة) تفويت)
درهم  لواح 2 في ملكية ا �سي) (100
اآلنسة) املسذودي  فائ 2  سذي  

إومان املسذودي
بن  رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)
استوا ة ا سي  سذي  املسذودي من)
إومان) اآلنسة  وتذيين  ا تسيير  مهمة 
املسذودي مسير2 رفوة ا سي 2 إومان)
ا تسيير) مهمة  تخويلهما  مع  ربوح 

واإلمضاء)املنفصل
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية با ونيطر2 بتاريخ)01)وو يو)

2022)تحت رقم)91556.

365I

COMPTE A JOUR

EJOUAMAA MARBRE
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تفويت حصص

COMPTE A JOUR
 BP(N° 5173 OLD(MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
EJOUAMAA MARBRE شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي حي 2 اوت 

عي�سى بر وة - 62000 ا ناظور 
املغرب.

تفويت حصص
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.17525
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تمت) (2022 ماي) (05 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت ا سي )(2))سذاد املسناوي)
500)حصة اجتماعية من أصل)500 
ا زعيم) ((2) ا سي ) حصة  فائ 2 

هشام بتاريخ)05)ماي)2022.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
01)وو يو) االبت ائية با ناضور بتاريخ)

2022)تحت رقم)919.
366I

FOUZMEDIA

YAAKOUBI RENOV SOLS
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 YAAKOUBI RENOV SOLS

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي بوذة 
480 محل رقم 1 اإلرشاد - 14000 

ا ونيطر2 املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
65489

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (24

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YAAKOUBI RENOV SOLS

غرض ا شركة بإوجاز):)بيع ا ز يج.

بوذة) (: االجتماعي) املور  عنوان 

 14000 (- اإلرشاد) (1 محل رقم) (480

ا ونيطر2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) يذووبي  أحم   ا سي  

اإلرشاد) (1 رقم) محل  (480 بوذة)

14000)ا ونيطر2 املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) يذووبي  أحم   ا سي  

اإلرشاد) (1 رقم) محل  (480 بوذة)

14000)ا ونيطر2 املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية با ونيطر2 بتاريخ)01)وو يو)

2022)تحت رقم)-.

367I

FARAJ CONSEIL GESTION

PREST INNOV SARL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

FARAJ CONSEIL GESTION

 AV(MOHAMED(V(APPT 2

 LOT(EL(MEDOUAZ(TEMARA،

10000، TEMARA(MAROC

 PREST INNOV SARL

شركة عات املسؤو ية املح ود2



11053 الجريدة الرسميةع د)5721 - 22)عو ا وذ 2)1443 )22)وو يو)2022) 

وعنوان مورها اإلجتماعي بلوك ج 
رقم 82 ا طابق ا ثا ث دوور الحومر 

حي يذووب املنصور - 10120 

ا رباط املغرب 

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

160801

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 وو يو) (01

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 PREST(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.INNOV SARL
مواول) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

أعمال مختلفة أو أعمال ا بناء

)مطور عوارات

ا تنسيق والج و ة واإلدار2.

بلوك ج) (: عنوان املور االجتماعي)
82)ا طابق ا ثا ث دوور الحومر) رقم)

حي يذووب املنصور)-)10120)ا رباط)

املغرب).

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

ا سي 2 ملياء)بوشال):)500)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

حصة) (500 (: ا سي 2  ور2 غازي)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي 2 ملياء)بوشال عنوا ه(ا))حي)

عمار2) ا بيضاء) باب  إقامة  ا و س 
25)رقم)01)سي ي ا بر و�سي)20600 

ا  ار ا بيضاء)املغرب).

عنوا ه(ا)) غازي  ا سي 2  ور2 

تجزئة ا وفاق عمار2 رقم)1362)شوة)

20 12000)تمار2 املغرب).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي 2 ملياء)بوشال عنوا ه(ا))حي)
عمار2) ا بيضاء) باب  إقامة  ا و س 
25)رقم)01)سي ي ا بر و�سي)20600 

ا  ار ا بيضاء)املغرب)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (06 بتاريخ) با رباط  ا تجارية 

2022)تحت رقم)125268.
368I

FOUZMEDIA

MMAK MAROC SARL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
MMAK MAROC SARL شركة 

عات املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي 59 شارع 

موالي عب ا ذزيز إقامة موالي 
عب ا ذزيز ا رقم 4 ا ونيطر2 14000 

ا ونيطر2 املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

65561
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (25
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MMAK MAROC SARL
:)مواول في) غرض ا شركة بإوجاز)

اإلستغالل ا فالحي
وسيط املواد ا غذائية.

 59 (: االجتماعي) املور  عنوان 
شارع موالي عب ا ذزيز إقامة موالي)
عب ا ذزيز ا رقم)4)ا ونيطر2)14000 

ا ونيطر2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  امحم  مذمرات عنوا ه(ا))

 14000 بنمنصور) هباطة  دوار 

ا ونيطر2 املغرب.

امذمرات) ا ص وق  ا سي  

بنمنصور) هباطة  دوار  عنوا ه(ا))

14000)ا ونيطر2 املغرب.

امذمرات) ا غني  عب   ا سي  

بنمنصور) هباطة  دوار  عنوا ه(ا))

14000)ا ونيطر2 املغرب.

ا سي  ووسف امذمرات عنوا ه(ا))

 14000 بنمنصور) هباطة  دوار 

ا ونيطر2 املغرب.

عنوا ه(ا)) مذمر  عائشة  ا سي 2 

 14000 بنمنصور) هباطة  دوار 

ا ونيطر2 املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  امحم  مذمرات عنوا ه(ا))

 14000 بنمنصور) هباطة  دوار 

ا ونيطر2 املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية با ونيطر2 بتاريخ)06)وو يو)

2022)تحت رقم)-.

369I

Transatlantic CPA Group

BESTWOOLRUG
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

تأسيس شركة

Transatlantic CPA Group

 Bd Abdelmoumen, 52

 Residence(Al(Manar, ، 30442،

Casablanca Maroc

BESTWOOLRUG شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي سا ية 

بوشذر2 ا ز وة 08 رقم ا  ار 597 

سي ي مو�سى - 11060 سال املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

36037

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 

ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (20

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BESTWOOLRUG

تاجر) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

مص ر) و  بائع  وتص ور،) استيراد 

 لمنتجات الحرفية.

سا ية) (: االجتماعي) املور  عنوان 

 597 ا  ار) رقم  (08 ا ز وة) بوشذر2 

سي ي مو�سى)-)11060)سال املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  كفيح عب ا صم ):)1.000 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عب ا صم ) كفيح  ا سي  

حي ا رحمة قطاع واو رقم) عنوا ه(ا))

1068 11070)سال املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عب ا صم ) كفيح  ا سي  

حي ا رحمة قطاع واو رقم) عنوا ه(ا))

1068 11070)سال املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (01 بتاريخ) بسال  االبت ائية 

2022)تحت رقم)38984.

370I
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مكتب املحاسبة ا فا�سي

TP NORD
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تفويت حصص

مكتب املحاسبة ا فا�سي
1 عالل بن عب  هللا شوة رقم 4 ، 

93000، تطوان املغرب
TP NORD شركة عات املسؤو ية 

املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 9 

ابريل عمار2 9 ابريل رقم 1 شوة رقم 
4 - 93000 تطوان املغرب.

تفويت حصص
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.3967
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تمت) (2022 أبريل) (05 في) املؤرخ 

املصادقة على):
محم ) ((2) ا سي ) تفويت 
اجتماعية) حصة  (1.500 بوحسينة)
من أصل)9.000)حصة  فائ 2 ا سي )
أبريل) (05 ر�سى بوحسينة بتاريخ) ((2)

.2022
محم ) ((2) ا سي ) تفويت 
اجتماعية) حصة  (1.500 بوحسينة)
من أصل)9.000)حصة  فائ 2 ا سي )
05)أبريل) (2))هشام بوحسينة بتاريخ)

.2022
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
أبريل) (19 بتاريخ) بتطوان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1058.
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COG

أجون ديكستنكتور املغرب
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

COG
 APPT(N°3 IMM(F(RESID(BAB

 TARGA(MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

أجون دوكستنكتور املغرب شركة 
عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي محل رقم 

3 عمارE 2 إقامة ا فضل ا شطر 3 

مراكش - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

126037

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (18

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
أجون) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

دوكستنكتور املغرب.

و) بيع  (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

إصالح و تركيب طفاوات الحريق).

عنوان املور االجتماعي):)محل رقم)

 3 إقامة ا فضل ا شطر) (E عمار2) (3

مراكش)-)40000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: فاخش) وونس  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) فاخش  وونس  ا سي  

 1433 8)ا شوة) تجزئة ريحا ة عمار2)

مراكش) (40000 مراكش) (4 أ ا طابق)

املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  سفيان بلهواري عنوا ه(ا))

1428)اقامة ريحا ة م س)3)عمار2 ت)

8)مراكش)40000)مراكش املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (03 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)479/7.

372I

FIL CONSEIL

COMPTOIRE NIZAR
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

FIL CONSEIL
رقم 5 شارع الجيش امللكي امل ونة 
الج و 2 ، 50000، مكناس املغرب

COMPTOIRE NIZAR شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 354 
دوور اج اد سي ي بابا مكناس - 

50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
52413

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2021 وناور) (18
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COMPTOIRE NIZAR
غرض ا شركة بإوجاز):)املتاجر2).

عنوان املور االجتماعي):)رقم)354 
(- مكناس) بابا  سي ي  اج اد  دوور 

50000)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: بورما ة) ا سي 2  ادوة 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
بورما ة عنوا ه(ا)) ا سي 2  ادوة 
بابا) سي ي  اج اد  دوور  (354 رقم)

مكناس)50000)مكناس املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

بورما ة عنوا ه(ا)) ا سي 2  ادوة 
بابا) سي ي  اج اد  دوور  (354 رقم)

مكناس)50000)مكناس املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

مارس) (01 بتاريخ) بمكناس  ا تجارية 

2021)تحت رقم)1029.

373I

COMPTE A JOUR

TROPSAM
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR

 BP(N° 5173 OLD(MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC

TROPSAM شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي حي اوالد 

ميمون رقم 85 ا ناظور - 62000 

ا ناظور املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

24171

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (18

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TROPSAM

تجار2) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

املذ ات ا صناعية).

:)حي اوالد) عنوان املور االجتماعي)

 62000 (- ا ناظور) (85 رقم) ميمون 

ا ناظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
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 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: الحموتي) سمير  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) الحموتي  سمير  ا سي  
ا ناظور) اوراك  ا فطواكي تجزئة  حي 

62000)ا ناظور املغرب).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) الحموتي  سمير  ا سي  
ا ناظور) اوراك  ا فطواكي تجزئة  حي 

62000)ا ناظور املغرب)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) با ناضور  االبت ائية 

2022)تحت رقم)822.

374I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

AWLAD NASSR TRAVAUX
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC

 AWLAD NASSR TRAVAUX

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي حي واد 

ا شياف، شارع تفاريتي، رقم 34، 

ا طابق ا ثاني - 73000 ا  اخلة 

املغرب 

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

20639

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 وناور) (25

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. AWLAD NASSR TRAVAUX
:) ول) بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا بضائع لحساب ا غير)
تجار2 ا سمك بالجملة).

واد) حي  (: االجتماعي) املور  عنوان 
(،34 رقم) تفاريتي،) شارع  ا شياف،)
ا  اخلة) (73000 (- ا ثاني) ا طابق 

املغرب).
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا زهراء) فاطمة  مفريج  ا سي 2 
درهم) (100 بويمة) حصة  (1.000 (:

 لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا زهراء) فاطمة  مفريج  ا سي 2 
ز وة األمان،) حي ا رزامة،) عنوا ه(ا))

رقم)80 81000)كلميم املغرب).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا زهراء) فاطمة  مفريج  ا سي 2 
ز وة األمان،) حي ا رزامة،) عنوا ه(ا))

رقم)80 81000)كلميم املغرب)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 04 بتاريخ) ا  هب  بوادي  االبت ائية 

فبراور)2022)تحت رقم)210.

375I

MULTI EXPERTISE

STE TIZI COLOR
إعالن متذ د ا ورارات

MULTI EXPERTISE
97 شارع حسن ا صغير ا طابق 
األول رقم 81 ، 20000، ا  ار 

ا بيضاء املغرب
STE TIZI COLOR

 «شركة عات املسؤو ية املح ود2 
عات ا شريك ا وحي »

وعنوان مورها االجتماعي: حي سي ي 

مذروف شارع ابو بكر ا وادري عين 

ا شق مكتب 21 ا بناوة 13 ا طابق 

4 - 20000 ا  ار ا بيضاء املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.305859

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

تم اتخاع) (2022 أبريل) (04 املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)

قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

من) االجتماعي  لشركة  املور  تحويل 

ا  ار) دريسية  (6 محم ) شارع  (807

ا بيضاء)الى حي سي ي مذروف شارع)

ابو بكر ا وادري عين ا شق مكتب)21 

ا بناوة)13)ا طابق)4 

قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)

ا زياد2 في راس مال ا شركة باضافة)

100)درهم) 19000)حصة ج و 2 ب)

 لحصة  يرتفع راس مال ا شركة من)

100000)درهم الى)2000000)درهم

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

بن  رقم)4:)ا ذي ونص على ماولي:)

سي ي) حي  االجتماعي  لشركة  املور 

مذروف شارع ابو بكر ا وادري عين)

ا شق مكتب)21)ا بناوة)13)ا طابق)4 

ا  ار ا بيضاء

بن  رقم)6:)ا ذي ونص على ماولي:)

ا سي ) ا وحي   ا شريك  اكتتاب 

درهم) (2000000 ل) هيشام شاجية 

ا تي تمثل مجموع راس مال ا شركة

بن  رقم)7:)ا ذي ونص على ماولي:)

وو ر راس مال ا شركة ب)2000000 

20000)حصة ب) درهم موسمة على)

100)درهم  لحصة مكتتبة و محرر2)

هيشام) ا سي   طرف  من  با كامل 

شاجيم)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 06 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826662.

376I

SOUTH SIDE CONSULTING

BONITA PARA
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

SOUTH SIDE CONSULTING

شارع مكة ا طابق ا ثاني رقم 48 

شارع مكة ا طابق ا ثاني رقم 48، 

70000، ا ذيون املغرب

BONITA PARA شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي ا طابق 

ا سفلي حي خط ا رملة 2 ا ز وة 13 

ا طابق ا سفلي حي خط ا رملة 2 

ا ز وة 13 70000 ا ذيون املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

41403

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (19

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BONITA PARA

:)بيع املواد) غرض ا شركة بإوجاز)

ا طبي) ا ذتاد  و  ا صي ال ية  ا شبه 

ا بسيط.

ا طابق) (: االجتماعي) املور  عنوان 

 13 2)ا ز وة) ا سفلي حي خط ا رملة)

 2 ا رملة) خط  حي  ا سفلي  ا طابق 

ا ز وة)13 70000)ا ذيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 500 (: ا سي 2 بنت وهبي تيشيت)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

 500 (: لخريف) املحفوظ  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

 500 (: ا سي 2 بنت وهبي تيشيت)

بويمة)100)درهم.
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 500 (: لخريف) املحفوظ  ا سي  
بويمة)100)درهم.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

تيشيت) وهبي  بنت  ا سي 2 
موالي) حي  الخريف  فيال  عنوا ه(ا))
 70000 غشت) (20 شارع) رشي  

ا ذيون املغرب.
ا سي  املحفوظ لخريف عنوا ه(ا))
فيال الخريف حي موالي رشي  شارع)

20)غشت)70000)ا ذيون املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
تيشيت) وهبي  بنت  ا سي 2 
موالي) حي  الخريف  فيال  عنوا ه(ا))
 70000 غشت) (20 شارع) رشي  

ا ذيون املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
أبريل) (27 بتاريخ) با ذيون  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1203.
377I

SOUTH SIDE CONSULTING

FNG SAHARA
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

SOUTH SIDE CONSULTING
شارع مكة ا طابق ا ثاني رقم 48 
شارع مكة ا طابق ا ثاني رقم 48، 

70000، ا ذيون املغرب
FNG SAHARA شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 
ا ضحى رقم 67 تجزئة ا ضحى رقم 

67 70000 ا ذيون املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
41037

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
تم إع اد ا وا ون) (2022 مارس) (09
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 FNG (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SAHARA
و) ا بناء) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

أشغال متذ د2.
تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
تجزئة ا ضحى رقم) (67 ا ضحى رقم)

67 70000)ا ذيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: عليوكة) فيصل  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
 1000 (: عليوكة) فيصل  ا سي  

بويمة)100)درهم.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  فيصل عليوكة عنوا ه(ا))
ا ذيون) (70000 حي األمل) (333 رقم)

املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  فيصل عليوكة عنوا ه(ا))
ا ذيون) (70000 حي األمل) (333 رقم)

املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
أبريل) (07 بتاريخ) با ذيون  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1457.
378I

cabinet(nabil(el(azouzi

ORTIS MAROC
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تحويل املور االجتماعي  لشركة

cabinet(nabil(el(azouzi
 Rue(jbal(ELAYACHI(IMM 28
 2 ièm 2tage(AGDAL(RABAT ،

10100، RABAT(MAROC
 ORTIS MAROC

شركة عات مسؤو ية مح ود2
 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 942 
االح  حي ا نهضة ا رباط - 10210 

ا رباط املغرب.
تحويل املور االجتماعي  لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.61329

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
2022)تم تحويل) 04)أبريل) املؤرخ في)
من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 
االح  حي ا نهضة ا رباط) (942 «رقم)
«رقم) إلى) املغرب») ا رباط  (10210  -
شارع الخطوات) (، (9 عمار2 رقم) (، (5
ا رباط) (10080 (- ا رباط) أك ال  (-

ا رباط».
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (03 بتاريخ) با رباط  ا تجارية 

2022)تحت رقم)125232.
379I

fidcc

 CLEAN LAND ENSEIGNE»
»EUPHORIC AUTO

شركة عات املسؤو ية املح ود2
تأسيس شركة

fidcc
 BD IBNO TACHAFINE ANGLE
 RUE(SIDATI , RES(AL(FIRDOUS

 IMM(F , ETAGE 4 , N 11، 20350،
CASABLANCA MAROC

 CLEAN LAND ENSEIGNE»
EUPHORIC AUTO« شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي محل رقم 

93 املنطوة ا صناعية سابينو - 
ا نواصر ا  ار ا بيضاء - 203500 

ا نواصر املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

545195
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (19
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 CLEAN LAND ENSEIGNE»

.»EUPHORIC AUTO
تشغيل) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
وإزا ة) املالبس  غسيل  مؤسسة 
ا شحوم وا كي عن طريق ا ذمليات)
ا غسيل) نشاط  امليكا يكية.-)
وكي) وغسل  الجاف  وا تنظيف 
واملالبس) ا  اخلية  املالبس  جميع 

ا شخصية أو املهنية)؛.
محل) (: االجتماعي) املور  عنوان 
سابينو) ا صناعية  املنطوة  (93 رقم)
 203500 (- ا نواصر ا  ار ا بيضاء) (-

ا نواصر املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 500 (: ا سي   ور ا  ون كاشاني)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
 500 (: كاشاني) ووسف  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
 500 (: ا سي   ور ا  ون كاشاني)

بويمة)100)درهم.
 500 (: كاشاني) ووسف  ا سي  

بويمة)100)درهم.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
كاشاني) ا  ون  ا سي   ور 
عنوا ه(ا))19)ز وة ب ر سياب،)ا طابق)
20350)ا  ار) 7)شارع غوتيي) 4)شوة)

ا بيضاء)املغرب.
ا سي  ووسف كاشاني عنوا ه(ا))
13-11)ز وة ب ر سياب)20350)ا  ار)

ا بيضاء)املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
كاشاني) ا  ون  ا سي   ور 
عنوا ه(ا))19)ز وة ب ر سياب،)ا طابق)
20350)ا  ار) 7)شارع غوتيي) 4)شوة)

ا بيضاء)املغرب
ا سي  ووسف كاشاني عنوا ه(ا))
13-11)ز وة ب ر سياب)20350)ا  ار)

ا بيضاء)املغرب.
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باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 02 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826225.

380I

Valoris Partners

CARTEWHEELS SARL

شركة عات املسؤو ية املح ود2

تفويت حصص

Valoris Partners

 Bureau(N°14, 3ème(étage,

 immeuble(soft(city(oasis, 2 et

 4 rue(Abou(Dhabi ، 20410،

casablanca maroc

CARTEWHEELS SARL شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 59 شارع 

ا زرقطوني طابق 6 رقم 18 - 20000 

ا  ار ا بيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.396547

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تمت) (2022 مارس) (07 في) املؤرخ 

املصادقة على):

و ي  ا ج ادي) ((2) تفويت ا سي )

250)حصة اجتماعية من أصل)250 

(2))قاسم امين) حصة  فائ 2 ا سي )

الحمليلي بتاريخ)07)مارس)2022.

و ي  ا ج ادي) ((2) تفويت ا سي )

250)حصة اجتماعية من أصل)250 

حصة  فائ 2 ا سي )(2))عب  ا رزاق)

شبور بتاريخ)07)مارس)2022.

و ي  ا ج ادي) ((2) تفويت ا سي )

250)حصة اجتماعية من أصل)250 

حصة  فائ 2 ا سي )(2))حمي  شبور)

بتاريخ)07)مارس)2022.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (

 02 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826259.

381I

MINBAR AL ISTICHARA

STE MEHDI PROFILE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

MINBAR AL ISTICHARA
تجزئة ملسيردي طريق ف 4 رقم 22 
ظهر املحلة ، 60000، وج 2 املغرب

STE MEHDI PROFILE شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي 813 أس 
ظهر املحلة وج 2 60000 وج 2 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
39441

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (09
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MEHDI PROFILE
بيع) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

االملنيوم
بيع الح و 

االستراد و ا تص ور.
 813 (: االجتماعي) املور  عنوان 
60000)وج 2) أس ظهر املحلة وج 2)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  بختي محم ):)1.000)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  بختي محم  عنوا ه(ا))813 

ظهر املحلة)60000)وج 2 املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  بختي محم  عنوا ه(ا))813 
ظهر املحلة)60000)وج 2 املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ا تجارية بوج 2 بتاريخ)30)ماي)2022 

تحت رقم)757.

382I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»AISSA PIECES DETACHES»
إعالن متذ د ا ورارات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida ، 24000، الج و 2 املغرب
 «AISSA PIECES DETACHES»
«شركة عات املسؤو ية املح ود2 

عات ا شريك ا وحي »
وعنوان مورها االجتماعي: مراب 

تجزئة ا بركة S1 17، سي ي علي بن 
حم وش - 24100 أزمور املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.18289
بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
اتخاع) تم  (2022 ماي) (20 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)
قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
 AISSA» تورر حل وتصفية ا شركة)
شركة) («PIECES DETACHES
ا سي ) وعين  املسؤو ية  مح ود2 
 بيل رياض كمصفي  لشركة وح د)
 S1(ا ذنوان ا تالي:)مراب تجزئة ا بركة
17،)سي ي علي بن حم وش،)أزمور)

كمور  لتصفية.
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
ونص) ا ذي  (:29-30 رقم) بن  
بحل) الخاصين  ا بن ون  ماولي:) على 

وتصفية ا شركة
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية بالج و 2 بتاريخ)02)وو يو)

2022)تحت رقم)27893.

383I

طودس شيكاس كنسيلتنك

 COMPTOIR JEBALA DE
DISTRIBUTION CJD

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

رفع رأسمال ا شركة

طودس شيكاس كنسيلتنك
ز وة ا طوابل ا سفلى شارع 

 واكشط رقم 26 تطوان ، 93000، 
تطوان املغرب

 COMPTOIR JEBALA DE
DISTRIBUTION CJD شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع عب  
هللا ا فخار طريق ازال كلم4 تطوان - 

93000 تطوان املغرب.
رفع رأسمال ا شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.11831

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
رفع) تم  (2022 ماي) (16 في) املؤرخ 
ق ره) بمبلغ  ا شركة  رأسمال 
«900.000)درهم»)أي من)«100.000 
عن) درهم») (1.000.000» إلى) درهم»)
أو) حصص  و وة  تو وم  (: طريق)

عينية.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (30 بتاريخ) بتطوان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1581.

384I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

LOKHNASA-TRAV
إعالن متذ د ا ورارات

 BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE

حي ا فتح ساحة ا نيل رقم 60 
ا ذيون ، 70000، ا ذيون املغرب

LOKHNASA-TRAV «شركة عات 
املسؤو ية املح ود2 عات ا شريك 

ا وحي »
وعنوان مورها االجتماعي: تجزئة 

عصام صوفيا رقم 194 - - ا ذيون 
املغرب
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«إعالن متذ د ا ورارات»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.41913

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

تم اتخاع) (2022 وو يو) (02 املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)

على) ونص  ا ذي  (:1 رقم) قرار 

عات) شركة  تاسيس  تورر  ماولي:)

ا شريك) عات  املح ود2  املسؤو ية 

بتاريخ) عرفي  عو   بموجب  ا وحي  

االجتماعي:) ا نشاط  (،2022/06/02
رأسمال:) املتذ د2.) ا بناء) اشغال 

 1000 إلى) قـسم  درهم  (100000,00

حصة من فـئـة)100,00)درهم

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

بن  رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

ا سالمي) ا سا ك  ا وحي :) ا شريك 

(SH175322(

بن  رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)

ا تسيير وا توقيع:)يذه ان إلى ا سي :)

ا سا ك ا سالمي)(SH175322))مل 2)

غير مح ود2

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (02 بتاريخ) با ذيون  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1586.

385I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

BRAYAQO SERVICES
إعالن متذ د ا ورارات

 BOUKRAA CONSULTATION

JURIDIQUE

حي ا فتح ساحة ا نيل رقم 60 

ا ذيون ، 70000، ا ذيون املغرب

BRAYAQO SERVICES «شركة 

عات املسؤو ية املح ود2 عات 

ا شريك ا وحي »

وعنوان مورها االجتماعي: عمار2 رقم 

1054 حي ا و س بلوك D م ونة 

ا وفاق - - ا ذيون املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

41915

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

تم اتخاع) (2022 وو يو) (02 املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)

على) ونص  ا ذي  (:1 رقم) قرار 

عات) شركة  تاسيس  تورر  ماولي:)

ا شريك) عات  املح ود2  املسؤو ية 

بتاريخ) عرفي  عو   بموجب  ا وحي  

االجتماعي:) ا نشاط  (،2022/06/02
100000,00)درهم) ا تجار2.)رأسمال:)

فـئـة) من  حصة  (1000 إلى) قـسم 

100,00)درهم

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

بن  رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

ا وطب) ابراهيم  ا وحي :) ا شريك 

(SH67147(

بن  رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)

ا تسيير وا توقيع:)يذه ان إلى ا سي :)

ابراهيم ا وطب)(SH67147))مل 2 غير)

مح ود2

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (02 بتاريخ) با ذيون  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1587.

386I

LE PREMIER CONSEIL

FIBRONIQ
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
توليص ه ف ا شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

FIBRONIQ شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها االجتماعي شارع عب  

ا كريم الخطابي اقامة جواد ا ذمار2 
رقم 109 ا شوة رقم 43 ا طابق 

ا ثا ث - 40000 مراكش املغرب.

توليص ه ف ا شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

88041

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

تم حذف) (2022 أبريل) (25 املؤرخ في)

األنشطة ا تا ية من نشاط ا شركة)

الحالي):

يشغل) (مواول تركيب)) كهرباء) (-*

أقل من عشر2 أشخاص

من) والحماوة  املراقبة  أعمال  (-*

ا سرقة)(مواول))يشغل ما ال وزي  عن)

خمسة أشخاص.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (03 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136449.

387I

LE PREMIER CONSEIL

FIBRONIQ
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
رفع رأسمال ا شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

FIBRONIQ شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع عب  

ا كريم الخطابي اقامة جواد ا ذمار2 
رقم 109 ا شوة رقم 43 ا طابق 

ا ثا ث - 40000 مراكش املغرب.
رفع رأسمال ا شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.88041

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

تم) (2022 أبريل) (25 في) املؤرخ 
ق ره) بمبلغ  ا شركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم») (1.000.000»

 1.100.000» إلى) درهم») (100.000»

تو وم حصص) (: عن طريق) درهم»)

 و وة أو عينية.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (03 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136449.

388I

LE PREMIER CONSEIL

FIBRONIQ
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تحويل املور االجتماعي  لشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
FIBRONIQ شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع عب  
ا كريم الخطابي اقامة جواد ا ذمار2 

رقم 109 ا شوة رقم 43 ا طابق 
ا ثا ث - 40000 مراكش املغرب.
تحويل املور االجتماعي  لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.88041

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تم تحويل) (2022 ماي) (11 املؤرخ في)
من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 
اقامة) الخطابي  ا كريم  عب   «شارع 
ا شوة رقم) (109 جواد ا ذمار2 رقم)
40000)مراكش) (- 43)ا طابق ا ثا ث)
إلى)«تجزئة زهور تاسلطا ت) املغرب»)
رقم)62)تاسلطا ت مراكش)-)40000 

مراكش املغرب».
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (03 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136449.

389I

FIDUNION-MAROC

PRALINOR
إعالن متذ د ا ورارات

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

PRALINOR «شركة عات املسؤو ية 
املح ود2»

وعنوان مورها االجتماعي: 71 ز وة 
طه حسين غوتيي - - ا  ار ا بيضاء 

املغرب.
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«إعالن متذ د ا ورارات»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.43845
بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
اتخاع) تم  (2022 ماي) (19 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)
قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

قبول شريك ج و 
قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)
رفع رأسمال ا شركة من)1.000.000 
عالو2) مع  ده  (1.900.000 إلى) ده 

إص ار ق رها)900.000)ده
قرار رقم)3:)ا ذي ونص على ماولي:)

تح وث ا نظام األسا�سي  لشركة
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
بن  رقم).:)ا ذي ونص على ماولي:).
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 06 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826651.
390I

FDBM Consulting

بيردريكس د أطلس
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تفويت حصص

FDBM Consulting
 Av Ghinia imm El bouaami
 2 Premier(Etage(Appart(N،

54350، MIDELT(Maroc
بيردريكس د أطلس شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي حي اوت 
علي زاو 2 - 54350 مي  ت املغرب.

تفويت حصص
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.2883
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تمت) (2022 أبريل) (21 في) املؤرخ 

املصادقة على):
ا وادر) عب   ((2) ا سي ) تفويت 
ا ذود)333)حصة اجتماعية من أصل)
333)حصة  فائ 2 ا سي )(2))حكيمة)

ا ناجي بتاريخ)21)أبريل)2022.

فارس) محم   ((2) ا سي ) تفويت 
333)حصة اجتماعية من أصل)333 
حكيمة) ((2) ا سي ) حصة  فائ 2 

ا ناجي بتاريخ)21)أبريل)2022.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
وو يو) (01 االبت ائية بمي  ت بتاريخ)

2022)تحت رقم)136.
391I

فيصل الخطيب و شركاوه

MLR 40
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

فيصل الخطيب و شركاوه
مكتب فيصل الخطيب 47 أ إقامة 
إوريس ا طابق األر�سي محج محم  
ا سادس ، 90000، طنجة املغرب
MLR 40 شركة عات املسؤو ية 

املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي ساحة 

ابراهيم ا روداني ز وة ال سينا اقامة 
بيطهوفن ا طابق ا ثا ث رقم 82 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

127871
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (26
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 40 (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MLR
ا تسيير) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا فن قي و املطاعم.
ساحة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
ابراهيم ا روداني ز وة ال سينا اقامة)
 -  82 رقم) ا ثا ث  ا طابق  بيطهوفن 

90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)موسم كا تالي:

 MLR ا شركة)
 DEVELOPPEMENT( SARL( :( 850

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
 50 (: رشي ) موالي  أمير  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
ا سي  مصطفى موالي رشي ):)50 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
 50 (: ا سي  فيصل موالي رشي )

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
 MLR ا شركة)
 DEVELOPPEMENT SARL
ا سادس) محم   شارع  عنوا ه(ا))
ا طابق) (98/96 رقم) اقامة مستور2 
طنجة) (90000  17 رقم) األر�سي 

املغرب.
ا سي  أمير موالي رشي  عنوا ه(ا))
 10 حي ا نزاهة ز وة شيخ مياري رقم)

فيال براكة)90000)طنجة املغرب.
رشي ) موالي  مصطفى  ا سي  
شيخ) ز وة  ا نزاهة  حي  عنوا ه(ا))
 90000 براكة) فيال  (11 رقم) مياري 

طنجة املغرب.
رشي ) موالي  فيصل  ا سي  
عنوا ه(ا))77)ز وة ا شريف االدري�سي)
املذاريف) (5 شوة) ا ثاني  ا طابق 

90000)ا  ار ا بيضاء)املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) محم   وديي  ا سي  
ا طابق ا ثاني شوة) (16 ساحة األمم)

21 90000)طنجة املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (03 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)254432.
392I

MEDAFCO CONSULTING

GOSSYPIUM - كوسبيوم
إعالن متذ د ا ورارات

MEDAFCO CONSULTING
 AL(IRFANE 2, GH4, IMMEUBLE
 47 N° 249 - TANGER ، 90000،

TANGER TANGER
GOSSYPIUM - كوسبيوم «شركة 

عات املسؤو ية املح ود2»

وعنوان مورها االجتماعي: املنطوة 

ا لوجستية باملنطوة الحر2 جز اوة 

طنجة قطذة 84C-2 ا طابق األول - 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.104639

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

اتخاع) تم  (2022 ماي) (16 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)

قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

محم ،) سو ة  ابن  ا سي   استوا ة 

رقم) ا وطنية  الحامل  لبطاقة 

K360930)من ا تسير)

قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)

،الحامل) ا زواق) فه   ا سي   تذيين 

 PH828632 رقم) ا وطنية   لبطاقة 

مسيرا ج و ا)

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

بن  رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

ا نظام األسا�سي املتذلق) تحيين بن  

با تسير)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (30 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)254194.

393I

MEDAFCO CONSULTING

SCOZARK - سكوزارك
إعالن متذ د ا ورارات

MEDAFCO CONSULTING

 AL(IRFANE 2, GH4, IMMEUBLE

 47 N° 249 - TANGER ، 90000،

TANGER TANGER

SCOZARK - سكوزارك «شركة 

عات املسؤو ية املح ود2»

وعنوان مورها االجتماعي: املنطوة 

ا صناعية جز اوة ، قطذة أرض رقم 

183 - طنجة - 90000 طنجة املغرب

«إعالن متذ د ا ورارات»
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رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: -.
بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
اتخاع) تم  (2022 ماي) (19 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)
قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
الحامل) (، ا زواق) فه   ا سي   تذين 
 PH828632 رقم) ا وطنية   لبطاقة 

مسيرا ج و ا)
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
بن  رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
ا نظام األسا�سي املتذلق) تحيين بن  

با تسير
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (30 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)254195.

394I

GOLDEN GESTION FINANCE

MEGAWIN MAROC
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

GOLDEN GESTION FINANCE
املنازل الحمر ا رقم 1/1173 

ا  اخلة ا  اخلة، 73000، ا  اخلة 
املغرب

MEGAWIN MAROC شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي املنازل 
الحمر ا رقم 1/1173 ا  اخلة 

73000 ا  اخلة املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
21263

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (05
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEGAWIN MAROC
غرض ا شركة بإوجاز):)بيع أجهز2)
با تجزئة) واالتصاالت  املذلومات 
إصالح) املتخصصة,) املتاجر  في 
تكنو وجيا) وخ مات  مذ ات  جميع 
املذلومات و خ مات املكاتب وأنشطة)

ا وسائط املتذ د2.
املنازل) (: االجتماعي) املور  عنوان 
ا  اخلة) (1173/1 ا رقم) الحمر 

73000)ا  اخلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) ا رامي  رشي   ا سي  
تز يت) (85000 دوار ا امر اوت اسفن)

املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) ا رامي  رشي   ا سي  
تز يت) (85000 دوار ا امر اوت اسفن)

املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 14 بتاريخ) ا  هب  بوادي  االبت ائية 

أبريل)2022)تحت رقم)643.
395I

امغار عب  ا غافور

CAM BALCON TETOUAN
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

امغار عب  ا غافور
شارع الجيش امللكي اقامة ا نور رقم 
1 ا طابق االول تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب
 CAM BALCON TETOUAN

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي ا طوابل 
عين ملول شارع الخرطوم رقم 127 
ا طابق االر�سي تطوان - 93000 

تطوان املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

31623

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (29

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 CAM (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.BALCON TETOUAN

غرض ا شركة بإوجاز):)الخسار2.

ا طوابل) (: عنوان املور االجتماعي)

 127 عين ملول شارع الخرطوم رقم)

 93000 (- تطوان) االر�سي  ا طابق 

تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

100)حصة) (: ا سي  منير ا ذب ي)

بويمة)1.000)درهم  لحصة).

بويمة) (100 (: ا سي  منير ا ذب ي)

1.000)درهم.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) ا ذب ي  منير  ا سي  

تطوان) (127 رقم) الخرطوم  شارع 

93000)تطوان املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) ا ذب ي  منير  ا سي  

تطوان) (127 رقم) الخرطوم  شارع 

93000)تطوان املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) بتطوان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1259.

397I

MOZART DESIGN

MOZART DESIGN
إعالن متذ د ا ورارات

MOZART DESIGN
شارع إدريس األول، 12 إقامة طنجة 

أوفيس سنتر، ا طابق األر�سي، 
املحل رقم 1 ، 90000، طنجة 

املغرب
MOZART DESIGN «شركة عات 
املسؤو ية املح ود2 عات ا شريك 

ا وحي »
وعنوان مورها االجتماعي: شارع 
إدريس األول، 12 إقامة طنجة 
أوفيس سنتر، ا طابق األر�سي، 
املحل رقم 1 - - طنجة املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.20115
بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
اتخاع) تم  (2022 ماي) (13 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)
على) ونص  ا ذي  (:1 رقم) قرار 
ماولي:)ا زياد2 في رأسمال ا شركة من)
 20.000.000 إلى) درهم  (5.000.000
 15.000 بإص ار) وع ك  درهم،)
درهم) (1.000 حصة ج و 2 من فئة)
 لحصة ا واح 2،)بمبلغ إجمالي ق ره)
15.000.000)درهم،)تم خصمها من)

الحساب الجاري ا  ائن  لشريكة.
قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)
من) االجتماعي  لشركة  املور  تحويل 
شارع) بطنجة،) ا كائن  الحالي  مورها 
طنجة) إقامة  (12 األول،) إدريس 
أوفيس سنتر،)ا طابق األر�سي،)املحل)
ا كائن) الج و   مورها  إلى  (،1 رقم)
بطنجة،)املنطوة ا صناعية اجز اوة،)
األول،) ا طابق  (،140 رقم) ا وطذة 

املكتب رقم)4.
قرار رقم)3:)ا ذي ونص على ماولي:)
تج و  ثوة تسيير ا شركة في ا سي )
عب  الحق ا سذي ي بصفته املسير)
وع ك) ا وحي  ا غير شريك  لشركة،)
ا شركة) تلزم  مح ود2.) غير  مل 2 
املسير) بتوقيع  مذامالتها  جميع  في 
ا وحي  ا غير شريك ا سي  عب  الحق)

ا سذي ي.



11061 الجريدة الرسميةع د)5721 - 22)عو ا وذ 2)1443 )22)وو يو)2022) 

على) ونص  ا ذي  (:4 رقم) قرار 

تحيين وإعاد2 صياغة ا نظام) ماولي:)

األسا�سي  لشركة.

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

على) ونص  ا ذي  (:0 رقم) بن  

تحيين وإعاد2 صياغة ا نظام) ماولي:)

األسا�سي با كامل.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (03 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)254390.

398I

FIDUS 17

SHD CAR
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

تفويت حصص

FIDUS 17

283’ شارع يذووب املنصور ا طابق 

االول رقم 3 ، 20200، ا  ار 

ا بيضاء املغرب

SHD CAR شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي ا وطب 

الحضري ا نواصر تجزئة الحم  

رقم EA230 - 20200 ا  ار ا بيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.349885

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

تمت) (2022 ماي) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):

اعمر) محم   ((2) ا سي ) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000

1.000)حصة  فائ 2 ا سي )(2))امين)

كيو بتاريخ)16)ماي)2022.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (

 25 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)825277.

399I

اتما ية الخلود

ادوفيس دو مكناس

EDIFICES DE MEKNES 
شركة عات املسؤو ية املح ود2

رفع رأسمال ا شركة

اتما ية الخلود

عمار2 ا 12 رقم 1 تجزئة املنصور 

مكناس ، 50050، مكناس املغرب

 EDIFICES DE ادوفيس دو مكناس

MEKNES شركة عات املسؤو ية 

املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 10 ز وة 3 

دوور جذفر تواركة مكناس 50050 

مكناس املغرب.

رفع رأسمال ا شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.39835

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

رفع) تم  (2022 ماي) (12 في) املؤرخ 

ق ره) بمبلغ  ا شركة  رأسمال 

«300.000)درهم»)أي من)«200.000 

عن) درهم») (500.000» إلى) درهم»)

أو) حصص  و وة  تو وم  (: طريق)

عينية.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (27 بتاريخ) بمكناس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)1966.

400I

2AIN GROUPE COMPTA

STE OSINAS
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA

 BD(MED(V 3 EME(ETAGE(APP

 11 282 BENI(MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC

STE OSINAS شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي حي 

ا شرف اقامة االمل بلوك 02 رقم 

18 - 23000 بني مالل املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
12643

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
تم إع اد ا وا ون) (2022 فبراور) (10
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OSINAS
توزيع) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

املواد ا غ ائية.
حي) (: االجتماعي) املور  عنوان 
ا شرف اقامة االمل بلوك)02)رقم)18 

- 23000)بني مالل املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: ابراهيمي) مريم  ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي 2 مريم ابراهيمي عنوا ه(ا))
حي ا شرف اقامة االمل بلوك)02)رقم)

18 23000)بني مالل املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي 2 مريم ابراهيمي عنوا ه(ا))
حي ا شرف اقامة االمل بلوك)02)رقم)

18 23000)بني مالل املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية ببني مالل بتاريخ)13)أبريل)

2022)تحت رقم)366.
401I

2AIN GROUPE COMPTA

 PHARMACIE DERKAOUI
AMINE

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

تأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA

 BD(MED(V 3 EME(ETAGE(APP

 11 282 BENI(MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC

 PHARMACIE DERKAOUI

AMINE شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي اوالد عياد 

اوالد عطو بني مالل - 23000 بني 

مالل املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

12767

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
تم إع اد ا وا ون) (2022 فبراور) (16

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 PHARMACIE DERKAOUI

.AMINE

غرض ا شركة بإوجاز):)صي  ية.

عنوان املور االجتماعي):)اوالد عياد)

بني) (23000 (- مالل) بني  عطو  اوالد 

مالل املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

مبلغ رأسمال ا شركة:)1.000.000 

درهم،)موسم كا تالي:

(: امين) محم   ا  ارقاوي  ا سي  

درهم) (100 بويمة) حصة  (10.000

 لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

امين) محم   ا  ارقاوي  ا سي  
عنوا ه(ا))حي االدارسة ز وة)2)رقم)2 

23000)بني مالل املغرب.
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وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
ومواطن مسيري ا شركة:

امين) محم   ا  ارقاوي  ا سي  
عنوا ه(ا))حي االدارسة ز وة)2)رقم)2 

23000)بني مالل املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (30 االبت ائية ببني مالل بتاريخ)

2022)تحت رقم)493.

402I

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE

كونكريت هولدينع
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE
 BD SIDI MOHAMED BEN 11
 ABDELLAHRES DAR SALAM
 BORGOGNE(CASABLANCA ،
20000، CASABLANCA(MAROC

كو كريت هو  ونع شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي 13 شارع 
احم  املجاطي إقامة األ ب ا طابق 
1 رقم 8 املذاريف ا  ار ا بيضاء 
املغرب - 20000 ا  ار ا بيضاء 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
545159

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (12
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

كو كريت هو  ونع.
أعمال) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا بناء.

13)شارع) عنوان املور االجتماعي):)

احم  املجاطي إقامة األ ب ا طابق)1 

رقم)8)املذاريف ا  ار ا بيضاء)املغرب)

- 20000)ا  ار ا بيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

1.000)حصة) (: ا سي  محم  ربح)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) ربح  محم   ا سي  

 10 عمار2) املذراج  إقامة   ساسفة 

شوة)6)طابق)1)ا  ار ا بيضاء)20000 

ا  ار ا بيضاء)املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) ربح  محم   ا سي  

 10 عمار2) املذراج  إقامة   ساسفة 

شوة)6)طابق)1)ا  ار ا بيضاء)20000 

ا  ار ا بيضاء)املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 02 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826212.

403I

مكتب املحاسبة

FORET OULMA TRAV
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة

16 ز وة سال ا سذاد2 2 ، 15000، 

الخميسات املغرب

FORET OULMA TRAV شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 276 حي 

ا توكر واملاس - 15000 الخميسات 

املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

29529

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (05

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 FORET(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.OULMA TRAV

األشغال) (: غرض ا شركة بإوجاز)

االستغالل) ا بناء-) أو  املختلفة 

ا غابوي.

حي) (276 (: عنوان املور االجتماعي)

الخميسات) (15000 (- ا توكر واملاس)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  سي ي محم  ملراني):)334 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

 333 (: ا سي  حماني أوت عاشور)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

ا سي  محموا جذجي):)333)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ملراني) محم   سي ي  ا سي  
حي) ا ويروان  ز وة  (234 عنوا ه(ا))

حكمات)15000)الخميسات املغرب.
عاشور) أوت  حماني  ا سي  

ايشو) أوت  حمامة  أوت  عنوا ه(ا))

15000)الخميسات املغرب.

عنوا ه(ا)) جذجي  محموا  ا سي  

بوقشمير) حاتم  أوت  اغرابين  دوار 

15000)الخميسات املغربية.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ملراني) محم   سي ي  ا سي  
حي) ا ويروان  ز وة  (234 عنوا ه(ا))

حكمات)15000)الخميسات املغرب
عاشور) أوت  حماني  ا سي  

ايشو) أوت  حمامة  أوت  عنوا ه(ا))

15000)الخميسات املغرب.

عنوا ه(ا)) جذجي  محموا  ا سي  
بوقشمير) حاتم  أوت  اغرابين  دوار 

15000)الخميسات املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 06 بتاريخ) بالخميسات  االبت ائية 

وو يو)2022)تحت رقم)209.

404I

FA PROJECTS-TGC

FA PROJECTS-TGC
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

FA PROJECTS-TGC
م ونة 25 مارس بلوك W رقم 688 
ا ذيون ، 70000، ا ذيون املغرب
FA PROJECTS-TGC شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي م ونة 25 
مارس بلوك W رقم 688 ا ذيون - 

70000 ا ذيون املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
41935

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (30
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 FA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PROJECTS-TGC
(: بإوجاز) ا شركة  غرض 
اإلستشارات) اإلدارية  االستشارات 
اإلستراتيجية واإلدارية إدار2 املشروع
تسويق) ا بشرية  املوارد  إدار2  (

ا ت ريب واالستشارات.
عنوان املور االجتماعي):)م ونة)25 
(- ا ذيون) (688 رقم) (W بلوك) مارس 

70000)ا ذيون املغرب.
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أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)
درهم،)موسم كا تالي:

عا مي) ا زهراء) فاطمة  ا سي 2 
درهم) (100 بويمة) حصة  (1.000 (:

 لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عا مي) ا زهراء) فاطمة  ا سي 2 
 24 رقم) ميسور  ز وة  عنوا ه(ا))

ا سمار2)70000)ا ذيون املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عا مي) ا زهراء) فاطمة  ا سي 2 
 24 رقم) ميسور  ز وة  عنوا ه(ا))

ا سمار2)70000)ا ذيون املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (03 بتاريخ) با ذيون  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1603.
405I

idaraty

SOULIKA TRANS
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
رفع رأسمال ا شركة

idaraty
 rue(tarik(ibn(ziad(n)105 2eme

 etage(n 3 tanger ، 90000،
tanger maroc

SOULIKA TRANS شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي اقامة 

CBC شارع ا سالم رقم 40 ا طابق 
8 ا رقم 40 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.
رفع رأسمال ا شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.83941

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
رفع) تم  (2022 ماي) (30 في) املؤرخ 
ق ره) بمبلغ  ا شركة  رأسمال 
«400.000)درهم»)أي من)«100.000 
عن) درهم») (500.000» إلى) درهم»)

إدماج احتياطي أو أرباح أو) (: طريق)

عالوات إص ار في رأس املال.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (03 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)254395.

406I

fidcc

GYMAPLAST
إعالن متذ د ا ورارات

fidcc

 BD IBNO TACHAFINE ANGLE

 RUE(SIDATI , RES(AL(FIRDOUS

 IMM(F , ETAGE 4 , N 11، 20350،

CASABLANCA MAROC

GYMAPLAST «شركة عات 

املسؤو ية املح ود2»

وعنوان مورها االجتماعي: حي األمل 

2 شارع عب  هللا ا صنهاجي رقم 153 

ا طابق 2 - 20000 ا  ار ا بيضاء 

املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.342013

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

اتخاع) تم  (2022 ماي) (27 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)

قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

زياد2 رأس املال بمو ار)500،000.00 

درهم)(خمسمائة أ ف درهم)،)وع ك)

 500،000.00 إدماج) طريق  عن 

من) درهم)) أ ف  (خمسمائة  درهم)

ا تأسيس املؤجل مر2 أخرى،) يصبح)

1،000،000.00)درهم)(مليون درهم)

قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)

استوا ة ا سي  غن ومي عب  ا ذزيز)

من منصبه كم ور مشارك  لشركة

قرار رقم)3:)ا ذي ونص على ماولي:)

م ورا) علي  غن ومي  ا سي   تذيين 

مشاركا ج و ا  لشركة

قرار رقم)4:)ا ذي ونص على ماولي:)

تلتزم ا شركة بتوقيع:)ا سي  غن ومي)

عالء)أو ا سي  غن ومي علي

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)
ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

مساهمات ورأس) (7 و) (6 بن  رقم)
وح د) ماولي:) ا ذي ونص على  املال:)
 1،000،000.00 بمبلغ) املال  رأس 
إلى) ويوسم  درهم)،) (مليون  درهم)
من) سهم  آالف)) (عشر2  (10،000
سهم،) درهم  كل  ((100) سنت)
ا سي ) ا تالي:) ا نحو  على  ويوزع 
ا ذزيز:8000جزاء) عب   غن ومي 
800000.00درهم،) يذادل) ما 
ما) علي:1000جزاء) غن ومي  ا سي  
ا سي ) 100000.00درهم،) يذادل)
يذادل) ما  عالء:1000جزاء) غن ومي 

100000.00درهم
ا ذي ونص) ا تسيير:) (14 بن  رقم)
املشتركة:سيتم) اإلدار2  ماولي:) على 
مشترك  فتر2) بشكل  ا شركة  إدار2 
ا سي ) طرف  من  مح ود2  غير 
غن ومي عالء)وا سي  غن ومي علي،)
االجتماعي،) با نسبة  لتوقيع  أما 
بجميع) ملزمة  ا شركة  فستكون 
خالل) من  بها  املتذلوة  األعمال 
غن ومي) املنفصل  لسي   ا توقيع 

عالء)أو ا سي  غن ومي عل
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 02 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826151.
407I

beta conseil

BOVINS EL CHAOUIA
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تفويت حصص

beta conseil
 149BD(LALLA(YACOUT(N° 58
 DERB(OMAR(CASABLANCA ،

20000، casablanca(maroc
BOVINS EL CHAOUIA شركة 
عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي 10 ز وة 
الحرية ا طابق ا ثا ت رقم 5 ا  ار 
ا بيضاء - 20300 ا  ار ا بيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.517765

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تمت) (2022 ماي) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):

ا ذالي) عب   ((2) ا سي ) تفويت 

1.000)حصة اجتماعية من) اكباوي)

ا سي ) حصة  فائ 2  (1.000 أصل)

ماي) (30 محم  االدري�سي بتاريخ) ((2)

.2022

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (

 07 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826777.

408I

beta conseil

BOVINS EL CHAOUIA
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تذيين مسير ج و   لشركة

beta conseil

 149BD(LALLA(YACOUT(N° 58

 DERB(OMAR(CASABLANCA ،

20000، casablanca(maroc

BOVINS EL CHAOUIA شركة 

عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 10 
ز وة الحرية ا طابق ا ثا ت رقم 

5 ا هبة ا  ار ا بيضاء - 20300 

ا  ارا بيضاء املغرب.

تذيين مسير ج و   لشركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.517765

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تذيين) تم  (2022 ماي) (16 في) املؤرخ 

ا سي (2)) ج و   لشركة  مسير 

االدري�سي محم  كمسير وحي 

تبذا  وبول استوا ة املسير.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 07 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826777.

409I
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MEDIS DIAGNOSTIC

MEDIS DIAGNOSTIC
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

MEDIS DIAGNOSTIC

41 ، شارع ا زرقطوني ، ا طابق 7 ، 

ا شوة 37 ، 20400، ا  ار ا بيضاء 

Maroc

MEDIS DIAGNOSTIC شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 41 ، شارع 

ا زرقطوني ، ا طابق 7 ، ا شوة 37 - 

20400 ا  ار ا بيضاء املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

545105

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (16

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 MEDIS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. DIAGNOSTIC

شراء,) (• (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

تصنيع,) تسويق,) تأجير,) بيع,) توزيع,)

تص ور,) استيراد,) تذبئة,) إ تاج,)

االستهالكية) واملواد  املنتجات  تجار2 

والجراحية) ا طبية  واملواد  واملذ ات 

واألدوية وشبه ا صي ال ية وا بيطرية)

ا تجميل) ومستحضرات  وا نظافة 

وجميع أ واع األجهز2 ا طبية بما في)

ع ك أي  وع من مذ ات طب األسنان)

أو املواد االستهالكية املماثلة.

•)جميع األنشطة املتذلوة بشكل)

مباشر أو غير مباشر با وطاع ا طبي)

وال سيما تركيب وتشغيل وصيا ة) (،

ا طبية) وا برامج  واملواد  املذ ات 

املخصصة  ألدوية..

(، (41 (: االجتماعي) املور  عنوان 

شارع ا زرقطوني)،)ا طابق)7)،)ا شوة)

37 - 20400)ا  ار ا بيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)
درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  عب  ا لطيف ملوكي):)500 
حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

ا سي  صالح ا  ون ا تباعي):)500 
حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

ملوكي) ا لطيف  عب   ا سي  
حمو) أو  موحا  شارع  (64 عنوا ه(ا))
ا بيضاء) ا  ار  (20400  2 ا طابق)

املغرب.
ا تباعي) ا  ون  صالح  ا سي  
عنوا ه(ا))شارع حي عمر بن الخطاب)
ا بيضاء) ا  ار  (20540  15 رقم) (09

املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ملوكي) ا لطيف  عب   ا سي  
حمو) أو  موحا  شارع  (64 عنوا ه(ا))
ا بيضاء) ا  ار  (20400  2 ا طابق)

املغرب
ا تباعي) ا  ون  صالح  ا سي  
عنوا ه(ا))شارع حي عمر بن الخطاب)
ا بيضاء) ا  ار  (20540  15 رقم) (09

املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 02 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826243.
410I

MARRAKECH FIRST EXCURSION

 MARRAKECH FIRST
EXCURSION

شركة عات املسؤو ية املح ود2
تأسيس شركة

 MARRAKECH FIRST
EXCURSION

دوار تما يزن جماعة اوريكة الحوز ، 
40000، مراكش املغرب
 MARRAKECH FIRST

EXCURSION شركة عات 
املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي دوار 

تما يزن جماعة اوريكة الحوز - 
40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 
املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
126057

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (19
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 MARRAKECH FIRST (:

.EXCURSION
تنظيم) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
االسفار و االقامات)-ا نول ا سياحي.

دوار) (: االجتماعي) املور  عنوان 
(- الحوز) اوريكة  جماعة  تما يزن 

40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  عب  ا فتاح ا صويب):)500 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
(: باهلل) املذتصم  ا سي 2 خ وجة 
500)حصة بويمة)100)درهم  لحصة)

.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا صويب) ا فتاح  عب   ا سي  
عنوا ه(ا))تجزئة اسيف س رقم)189 

40000)مراكش املغرب.
باهلل) املذتصم  خ وجة  ا سي 2 
عنوا ه(ا))تجزئة اسيف س رقم)189 

40000)مراكش املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا صويب) ا فتاح  عب   ا سي  
عنوا ه(ا))تجزئة اسيف س رقم)189 

40000)مراكش املغرب
باهلل) املذتصم  خ وجة  ا سي 2 
عنوا ه(ا))تجزئة اسيف س رقم)189 

40000)مراكش املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (02 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136395.

411I

MODA(CONSULTING(&(SERVICES

IMEPSUD
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

 MODA(CONSULTING &

SERVICES

 N°30 RUE(OMAR(RIFFI(APPT 1

 ،ETG 1 CASABLANCA ، 26200

ا  ار ا بيضاء املغرب

IMEPSUD شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي حي ا نهظة 

01 محج عمر بو كو بلوك 03 تجزئة 

104 رقم 21 شوة 3 ا  اخلة 

ا  اخلة 73000 ا  اخلة املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

21677

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (24

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. IMEPSUD

االستيراد) (: غرض ا شركة بإوجاز)

و ا تص ور.

حي) (: االجتماعي) املور  عنوان 

ا نهظة)01)محج عمر بو كو بلوك)03 
3)ا  اخلة) 21)شوة) 104)رقم) تجزئة)

ا  اخلة)73000)ا  اخلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
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 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: ا زاوي) محم   ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) ا زاوي  محم   ا سي  
 227 رقم) (3 املنار) شرف  تجزئة 

مراكش)40000)مراكش املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) ا زاوي  محم   ا سي  
 227 رقم) (3 املنار) شرف  تجزئة 

مراكش)40000)مراكش املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 26 بتاريخ) ا  هب  بوادي  االبت ائية 

ماي)2022)تحت رقم)-.

412I

ABA GESTION SARLAU

 SOCIETE NORD SUD
AGENCY

شركة عات املسؤو ية املح ود2
تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU

 AV(MED(V 3EME(ETG 38

 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC

 SOCIETE NORD SUD AGENCY

شركة عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

عب ا كريم بنجلون رقم 42 ا طابق 

6 مكاتب أشرف - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

72773

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (19

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE NORD SUD AGENCY
شركة) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

إعال ات.
شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 
عب ا كريم بنجلون رقم)42)ا طابق)6 
مكاتب أشرف)-)30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 10.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:
50)حصة) (: ا سي  أنس املستم )

بويمة)100)درهم  لحصة).
حصة) (50 (: ا وادي) ا سي   بيل 

بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) املستم   أنس  ا سي  
هي) (2 شوة) (2 ا كرامة عمار2) اقامة 
إبن رش  تمار2)12000)تمار2 املغرب.

عنوا ه(ا)) ا وادي  ا سي   بيل 
فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) املستم   أنس  ا سي  
هي) (2 شوة) (2 ا كرامة عمار2) اقامة 

إبن رش  تمار2)12000)تمار2 املغرب
عنوا ه(ا)) ا وادي  ا سي   بيل 

فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (03 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2409.
413I

محم  مذطى هللا

GZENATRANS
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

محم  مذطى هللا
 RUE(DE(FES(ETAGE 7 No 19 ,77

90000 ،، طنجة املغرب
GZENATRANS شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي 10، شارع 
ابن تومارت ا طابع األول ، طنجة - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

40641

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
تم إع اد ا وا ون) (2009 فبراور) (05

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GZENATRANS

:) ول) بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا بضائع.

عنوان املور االجتماعي):)10،)شارع)

(- طنجة) (، ابن تومارت ا طابع األول)

90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

علي) بن  املنذم  عب   ا سي  

 100 بويمة) حصة  (500 (: اإلدري�سي)

درهم  لحصة).

 500 (: ا سي  محم  سذي  عي و)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

علي) بن  املنذم  عب   ا سي  

جز اوة) جماعة  عنوا ه(ا)) اإلدري�سي 

طنجة) (90000 طنجة) بوخا ف 

املغرب.

عي و) سذي   محم   ا سي  

بوخا ف) جز اوة  جماعة  عنوا ه(ا))

طنجة)90000)طنجة املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

علي) بن  املنذم  عب   ا سي  

جز اوة) جماعة  عنوا ه(ا)) اإلدري�سي 

طنجة) (90000 طنجة) بوخا ف 

املغرب.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

فبراور) (20 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2009)تحت رقم)740.

414I

YOUNESS BENMOUSSA

DRIZYNE
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

YOUNESS BENMOUSSA

Tiflet حي ا نهضة 2 رقم 72 تيفلت، 

Tiflet(Maroc ،15400

DRIZYNE شركة عات املسؤو ية 

املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي شوة 

متواج 2 في ا طابق األول حي ا رشاد 

رقم 11115 تيفلت 15400 تيفلت 

املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

1293

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (10

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DRIZYNE

م رسة) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

تذليم ا سياقة.

شوة) (: االجتماعي) املور  عنوان 

متواج 2 في ا طابق األول حي ا رشاد)

تيفلت) (15400 تيفلت) (11115 رقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 500 (: ا سي  ادريس بوقرطاشة)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
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500)حصة) (: ا سي  محم  غزين)
بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) غزين  محم   ا سي  
ز وة عب  ا واح  بنذاشير) (129 رقم)
 15000 الخميسات) ا وح 2  حي 

الخميسات املغرب.
بوقرطاشة) ادريس  ا سي  
رقم) (10 م) ا رشاد  حي  عنوا ه(ا))
تيفلت) (15400 تيفلت) (10442

املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
بوقرطاشة) ادريس  ا سي  
رقم) (10 م) ا رشاد  حي  عنوا ه(ا))
10442)تيفلت)15400)تيفلت املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (07 بتاريخ) بتيفلت  االبت ائية 

2022)تحت رقم)429.
415I

YOUNESS BENMOUSSA

 WORLD OF TRADE
EXPORTS

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

تأسيس شركة

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي ا نهضة 2 رقم 72 تيفلت، 

Tiflet(Maroc ،15400
 WORLD OF TRADE EXPORTS
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي زاوية 
ز وة محم  ا وري وز وة ا وال 

إقامة املنار عمار2 ب املكتب رقم 2 
ا ونيطر2 14000 ا ونيطر2 املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
65575

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (24
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. WORLD OF TRADE EXPORTS
(/ تاجر) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

تاجر أو وسيط استيراد وتص ور.
عنوان املور االجتماعي):)زاوية ز وة)
محم  ا وري وز وة ا وال إقامة املنار)
ا ونيطر2) (2 رقم) املكتب  ب  عمار2 

14000)ا ونيطر2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  ا زهري محم  رضا):)1.000 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
رضا) محم   ا زهري  ا سي  
عنوا ه(ا))24)ز وة تاز2 حسان ا رباط)

10000)ا رباط املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
رضا) محم   ا زهري  ا سي  
عنوا ه(ا))24)ز وة تاز2 حسان ا رباط)

10000)ا رباط املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية با ونيطر2 بتاريخ)06)وو يو)

2022)تحت رقم)91601.

416I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

STE DAYTRA SARL AU
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
توسيع نشاط ا شركة)

FUTURASCO FIDUCIAIRE
343 شارع محم  الخامس رقم 5 
ا طابق ا ثا ث بني مالل ، 23000، 

بني مالل املغرب
STE DAYTRA SARL AU شركة 

عات مسؤو ية مح ود2
 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها االجتماعي حي 
األدارسة ، تجزئة سذ  رقم 01 ، 
ا طابق األول ، ا شوة رقم 02 - 

23000 بني مالل املغرب .
توسيع نشاط ا شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.11825

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
املؤرخ في)16)ماي)2022)تمت إضافة)
إلى نشاط ا شركة) ا تا ية  األنشطة 

الحالي):
أشغال الحفر ومذ اته)

وا طاقة) ا كهرباء) أشغال  (-
ا شمسية)

األ ابيب) وتصنيع  -تسويق 
امللحومة

-تنضيم جوالت ا صي )
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية ببني مالل بتاريخ)06)وو يو)

2022)تحت رقم)531.
417I

)سبيس كوفي إهوب

 سبيس كوفي إهوب
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تفويت حصص

سبيس كوفي إهوب
ا نسيم ج ه 10 ا طابق ا سفلي 

ا ذمار2 رقم 06 املحم وة ، 28830، 
املحم وة املغرب

 سبيس كوفي إهوب شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي ا نسيم ج 
ه 10 ا طابق ا سفلي ا ذمار2 رقم 
06 املحم وة - 28830 املحم وة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.28671

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تمت) (2022 ماي) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):
خاوا) عادول  ((2) ا سي ) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000

1.000)حصة  فائ 2 ا سي )(2))عب )
ا ذزيز امغار بتاريخ)16)ماي)2022.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
ماي) (25 االبت ائية باملحم وة بتاريخ)

2022)تحت رقم)1052.

418I

MODA(CONSULTING(&(SERVICES

BIG SUD SERVICES
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

 MODA(CONSULTING &
SERVICES

 N°30 RUE(OMAR(RIFFI(APPT 1
 ،ETG 1 CASABLANCA ، 26200

ا  ار ا بيضاء املغرب
BIG SUD SERVICES شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي حي ا نهظة 

01 محج عب  ا رحمان بن عوف 
رقم 1896 ا  اخلة ا  اخلة 73000 

ا  اخلة املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

21679
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (23
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 BIG (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SUD SERVICES
و) ت بير  (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

تحويل االموال).
عنوان املور االجتماعي):)حي ا نهظة)
01)محج عب  ا رحمان بن عوف رقم)
 73000 ا  اخلة) ا  اخلة  (1896

ا  اخلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
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 500 (: ا سي  ووسف اوت لحسن)
حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

 500 (: لحسن) اوت  علي  ا سي  
حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

لحسن) اوت  ووسف  ا سي  
 1536 رقم) (01 حي ا نهظة) عنوا ه(ا))

ا  اخلة)73000)ا  اخلة املغرب.
ا سي  علي اوت لحسن عنوا ه(ا))
ا  اخلة) (1536 رقم) (01 ا نهظة) حي 

73000)ا  اخلة املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
لحسن) اوت  ووسف  ا سي  
 1536 رقم) (01 حي ا نهظة) عنوا ه(ا))

ا  اخلة)73000)ا  اخلة املغرب
ا سي  علي اوت لحسن عنوا ه(ا))
ا  اخلة) (1536 رقم) (01 ا نهظة) حي 

73000)ا  اخلة املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 26 بتاريخ) ا  هب  بوادي  االبت ائية 

ماي)2022)تحت رقم)-.
419I

MODA(CONSULTING(&(SERVICES

CONSTRUSUD
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

 MODA(CONSULTING &
SERVICES

 N°30 RUE(OMAR(RIFFI(APPT 1
 ،ETG 1 CASABLANCA ، 26200

ا  ار ا بيضاء املغرب
CONSTRUSUD شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي حي 
ا وح 2 3 محج امام ما ك رقم 

3340 محل تجاري رقم 02 ا  اخلة 
ا  اخلة 73000 ا  اخلة املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
21713

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 

ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (26

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CONSTRUSUD

اشغال) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا بناء).

حي) (: االجتماعي) املور  عنوان 

رقم) ما ك  امام  محج  (3 ا وح 2)

ا  اخلة) (02 3340)محل تجاري رقم)

ا  اخلة)73000)ا  اخلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  مصطفى اوت زاو ):)1.000 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

زاو ) اوت  مصطفى  ا سي  

تجزئة) د  بلوك  (330 رقم) عنوا ه(ا))

ا ذيون) (70000 ا ذيون) ا وح 2 

املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

زاو ) اوت  مصطفى  ا سي  

تجزئة) د  بلوك  (330 رقم) عنوا ه(ا))

ا ذيون) (70000 ا ذيون) ا وح 2 

املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 31 بتاريخ) ا  هب  بوادي  االبت ائية 

ماي)2022)تحت رقم)-.

420I

فؤاد رحوي

HOTEL BADDOU
عو  تسيير حر ألصل تجاري)(األشخاص)

املذنويون)

عو  تسيير حر ألصل تجاري
 HOTEL BADDOU

قي) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
 HOTEL أعطى) (2022 ماي) (23
املسجل با سجل) (BADDOU SARL
االبت ائية) باملحكمة  (5551 ا تجاري)
الحر  ألصل) ا تسيير  حق  بورزازات 
ا تجاري ا كائن ب قصر تمستوشت)
تنغير) (52122 (- تنغير) هاني  اوت 
املغرب  فائ 2  زهة عباز مل 2)5)سنة)
2022)و تنتهي في) 23)ماي) تبت ئ من)
شهري) مبلغ  موابل  (2027 ماي) (22

قيمته)3.000)درهم.
421I

 CABINET ALMY SERVICE DE LA

COMPTABILITE ET GESTION DES AFFAIRES

فوكس ترنس
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
قفل ا تصفية

 CABINET ALMY SERVICE DE LA
 COMPTABILITE ET GESTION

DES AFFAIRES
 SIDI MAAROUF BD

 ABOUBAKER AL KADIRI
 IMM(AL(AHFAD 2 ETAGE(N
 10 CASABLANCA، 20450،

CASABLANCA MAROC
فوكس ترنس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي : 61 
شارع ال ة ا ياقوت و مصطفى 

املذاني ا رقم 39 ا طابق االول ا  ار 
ا بيضاء - 20250 ا  ار ا بيضاء 

املغرب.
قفل ا تصفية

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
.348457

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تورر حل) (2020 05)مارس) املؤرخ في)
فوكس ترنس شركة عات مسؤو ية)

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسما ها)
ال ة) شارع  (61 اإلجتماعي) مورها 
ا ياقوت و مصطفى املذاني ا رقم)39 
ا طابق االول ا  ار ا بيضاء)-)20250 
املغرب  تيجة  ركود) ا بيضاء) ا  ار 

اقتصاعى.
و عين:

و) عزيزي  محم   ا سي (2))
عنوا ه(ا))ا  ار ا بيضاء)20250)ا  ار)
ا بيضاء)املغرب كمصفي)(2)) لشركة.
و) عزيزي  محم   ا سي (2))
عنوا ه(ا))ا  ار ا بيضاء)20250)ا  ار)
ا بيضاء)املغرب كمصفي)(2)) لشركة.
و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)
بتاريخ)16)مارس)2020)وفي)61)شارع)
ال ة ا ياقوت و مصطفى املذاني ا رقم)
39)ا طابق االول ا  ار ا بيضاء)ا  ار)
 بيضاء)20250)ا  ار  بيضاء)املغرب.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 12 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

مارس)2020)تحت رقم)734262.
422I

A2FINANCES

BTC NORD
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

A2FINANCES
 ILOT 2 LOT 72 ZONE

 FRANCHE D›EXPORTATION
 DE(TANGER ، 90090، TANGER

MAROC
BTC NORD شركة عات املسؤو ية 

املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي مبروكة 5 
ز وة 6 رقم 2 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

125105
في) مؤرخ  حر  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 وناور) (19
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
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عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 BTC (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NORD
اإلنذاش) (: غرض ا شركة بإوجاز)

ا ذواري و ا بناء.
عنوان املور االجتماعي):)مبروكة)5 
ز وة)6)رقم)2)طنجة)-)90000)طنجة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 12.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:
40)حصة) (: ا سي  بالل ا وري�سي)

بويمة)100)درهم  لحصة).
40)حصة) (: ا سي  أسامة الجبري)

بويمة)100)درهم  لحصة).
40)حصة) (: ا سي  محم  ا زي ي)

بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) ا وري�سي  بالل  ا سي  
حي ا روداني ز وة)122)رقم)25)طنجة)

90000)طنجة املغرب.
عنوا ه(ا)) الجبري  أسامة  ا سي  
شارع فيصل ابن عب  ا ذزيز إقامة)
طنجة) (18 رقم) (6 طابق) (22 ا ضحى)

90000)طنجة املغرب.
عنوا ه(ا)) ا زي ي  محم   ا سي  
بن) ا ذالي  عب   ز وة  فلوريال  حي 
شورون رقم)3)طنجة)90000)طنجة)

املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) ا وري�سي  بالل  ا سي  
حي ا روداني ز وة)122)رقم)25)طنجة)

90000)طنجة املغرب
عنوا ه(ا)) الجبري  أسامة  ا سي  
شارع فيصل ابن عب  ا ذزيز إقامة)
طنجة) (18 رقم) (6 طابق) (22 ا ضحى)

90000)طنجة املغرب
عنوا ه(ا)) ا زي ي  محم   ا سي  
بن) ا ذالي  عب   ز وة  فلوريال  حي 
شورون رقم)3)طنجة)90000)طنجة)

املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
مارس) (03 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)251573.
423I

KAOUN

LAZA WORLD
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تفويت حصص

KAOUN
 N°17 LOT(NASSIM(ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

LAZA WORLD شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي محل رقم 

3 تجزئة 113 حما ن ا فطواكي 
املحامي  مراكش - 40000 مراكش 

املغرب.
تفويت حصص

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.123847

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تمت) (2022 ماي) (06 في) املؤرخ 

املصادقة على):
ا كريم) عب   ((2) ا سي ) تفويت 
حصة اجتماعية من) (1.000 توفيق)
أصل)1.000)حصة  فائ 2 ا سي )(2))
ماي) (06 بتاريخ) ا ذزيز مساع   عب  

.2022
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
ماي) (25 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136125.
424I

CFCIM

VPM Maroc فبم ماروك
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

CFCIM
15 شارع مرس ا سلطان ، 20130، 

ا  ار ا بيضاء املغرب
فبم ماروك VPM Maroc شركة 

عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 144 شارع 
محم  سميحة ا طابق 6، شوة 

رقم 35 ، درب عمر - 20000 ا  ار 
ا بيضاء املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 
املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
545483

في) مؤرخ  موثق  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (16
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
فبم) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VPM Maroc(ماروك
الخ مة) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
وإ جاز) ا شركات  لمساع 2  مع 
وتوجيه امللفات به ف الحصول على)

مساع ات ما ية  ألفراد.
جميع) في  ا شركات  دعم  (-

الخ مات اإلدارية..
 144 (: االجتماعي) املور  عنوان 
شارع محم  سميحة ا طابق)6،)شوة)
ا  ار) (20000 (- درب عمر) (، (35 رقم)

ا بيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 10.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) الالن  باتريس  ا سي  
 45000 ا و وم) ا سوق  مي ان  (10

أور يان فرنسا.
ا سي 2 بيرون فا يري،)ستيفاني،)
8)بيس) ،)أ  ريه عنوا ه(ا)) ماري بول)
41600)وڢوي) غوت دو سا ت جيون)

ملرو فرنسا.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) الالن  باتريس  ا سي  
 45000 ا و وم) ا سوق  مي ان  (10

أور يان فرنسا.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ا تجارية با  ار ا بيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.
425I

مكتب محاسبة

 GLOBAL FASHION &
 LUXURY INVESTORS SARL

AU
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

مكتب محاسبة
عمار2 41 شوة 2 ز وة عالل بن عب  
هللا ص.ب 200 ا رشي وة ، 52004، 

ا رشي وة املغرب
 GLOBAL(FASHION & LUXURY
INVESTORS SARL AU شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي قصر 
تزموريت الخنك ا رشي وة - 52000 

ا رشي وة املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
16607

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (26
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 GLOBAL( FASHION( &( LUXURY

.INVESTORS SARL AU
بيع) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

املالبس
ا وساطة

االشغال املختلفة.
قصر) (: االجتماعي) املور  عنوان 
تزموريت الخنك ا رشي وة)-)52000 

ا رشي وة املغرب.
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أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)
درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  مو�سى فه ):)1.000)حصة)
بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

حي) ا سي  مو�سى فه  عنوا ه(ا))
ا  ار) (31 رقم) ا نيل  شارع  مبروكة 
ا بيضاء) ا  ار  (52000 ا بيضاء)

املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
حي) ا سي  مو�سى فه  عنوا ه(ا))
ا  ار) (31 رقم) ا نيل  شارع  مبروكة 
ا بيضاء) ا  ار  (52000 ا بيضاء)

املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية با رشي وة بتاريخ)02)وو يو)

2022)تحت رقم)711.
426I

CONSTRUDAK

CARRIÈRE SUD DAKHLA
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

 SOCIETE « CARRIÈRE(SUD
DAKHLA»S.A.R.L

حي ا وسم 02 ا طابق ا سفلي 387 
، 73000، ا  اخلة املغرب

CARRIÈRE SUD DAKHLA شركة 
عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي حي ا وسم 
02 ا طابق ا سفلي 387 - 73000 

ا  اخلة املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

21753
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (30
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CARRIÈRE SUD DAKHLA
غرض) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا شركة في املغرب وفي الخارج هو):)
وا تنويب) واالقتناء) ا بحث 
واالستغالل بجميع أشكا ه)،)بصفته)
لجميع) (، امتياز) صاحب  أو  ا 

ً
ما ك

موا ع الح�سى أو األحجار األخرى أو)
ا رمال أو الح�سى)؛

بيع أي منتجات أو سلع من هذه)
املحاجر)؛

وبيع وتأجير وتشغيل جميع) شراء)
وتصنيع) وإ تاج  (، املحاجر) أ واع 

وتصنيع جميع منتجات املحاجر)؛
األخرى) ا صناعية  املذ ات  بيع 

بالجملة
أعمال متنوعة وتو وم خ مات

واالستيراد) ا ذامة  ا تجار2 
وا تص ور

وا  ولي  لشركة) املحلي  ا نول 
املنتجات) لجميع  ا ثا ثة  و ألطراف 
وآالت) شاحنات  وشراء) وا بضائع 
ا بناء) وأعمال  أخرى  لنول  درفلة 

واملحاجر األخرى)؛
واستيراد) واستيراد  وبيع  شراء)
وتأجير وشحن جميع املواد واألجهز2)
واملذ ات ا ثابتة واملتحركة واألدوات)
ا بناء) صناعة  في  املستخ مة 

وأحواض ا سفن)؛
تسويق واستيراد وتص ور وتوزيع)
قطع ا غيار وزيوت ا تشحيم ا هوائية)
 لسيارات واآلالت وغيرها من املذ ات)

ا  ارجة)؛
توري  وتركيب مذ ات اإلشارات)

واإلشارات وجميع أ واع اإلشارات)؛
جميع) وتسويق  وتص ور  استيراد 

أ واع ا زيوت ا صناعية)؛
غرق) (، ا ذامة) ا بناء) أعمال 
أعمال ا هن سة امل  ية) وحفر اآلبار.)
واملباني ا سكنية وا صناعية)؛)أعمال)
وا طرق) (، وا صرف ا صحي) (، الحفر)
(، وا طرق) (، املختلفة) وا شبكات  (،
،)وا كهرباء)وا هاتف) وإم ادات املياه)
ا تطوير.) وجميع املذ ات وأعمال  (،
الخراطة وا طحن وا تركيب واألعمال)

وجميع) وا هي رو يكية  امليكا يكية 
ا زراعية) اإلصالح  آلالت  أعمال 
أعمال  جار2 الخشب) ؛) وامليكا يكية)
جميع املهن) ؛) واألملنيوم وا بالستيك)
الحشرات.) اآلفات.) مكافحة  (3D

ع وى)؛
الخضراء) املساحات  تطوير  (
واألمن) وا بستنة  ا تشجير  وإعاد2 
ا ذامة) املباني  وصيا ة  وتنظيف 
امل  ية  بيع) الحماوة  ؛) والخاصة)
(طفاوات) الحرائق) مكافحة  مذ ات 
تطهير وإزا ة) (، إباد2 ا فئران) (، إلخ)) (،

ا رمال وإعاد2 تشجير ا غابات.
تصنيع وتسويق واستيراد)/)تص ور)
مواد ومذ ات ا بناء)واإل تاج)؛)جميع)
بجميع) واإلصالح  ا صيا ة  أعمال 
وامليكا يكية) ا صناعية  أ واعها 
وا كهربائية واإل كترو ية وتكنو وجيا)
املذلومات واألجهز2 املنز ية وا زراعية)

وا لف وا لحام
ا سباكة) أعمال  كافة  إ جاز 
وا تبليط) وا تكييف  وا ت فئة 

وتغطية األرضيات والج ران.
(، مذ ات ا تشغيل اآللي  لمكاتب)
تص ور املذ ات) (/ وتسويق واستيراد)
وتكنو وجيا) املكتبية  وا لوازم 
ا هي رو يكية) املذ ات  ؛) املذلومات)
تسويق) وامليكا يكية.) وا كهربائية 
واملواد) املواد  تص ور  (/ واستيراد)
ومذ ات) واألجهز2  األدوية  ملخازن 
تص ور) (/ تسويق واستيراد) ؛) ا صي )
وتوزيع قطع ا غيار وزيوت ا تشحيم)
وعربات) واآلالت  ا سيارات  وإطارات 
تسويق) األخرى.) الح و وة  ا سكك 
وتوري  أو تأجير مواد الحفلة واملالبس)
واملذ ات) ا  اخلية  واملفروشات 
وا نظافة) ا الزمة  لزراعة  واملواد 

وا صيا ة)؛
ا شركة ا تي تووم بجميع عمليات)
ا تطوير أو املذ ات أو االستحواع أو)
اإلوجار أو االستغالل أو غيرها به ف)
أو توسيع وح ات اإلقامة أو) إنشاء)
املنتجذات) أو  ا فن قية  املجمذات 

ا سياحية أو ا تخييم أو ا ترفيه)؛
أشكا ه) بجميع  ا ذواري  ا تطوير 
ا تبادل) أو  االستحواع  خالل  من  (،

ا توسيم) أو  ا توسيم  أو  ا بيع  أو 

الحضرية) املباني  لجميع  ا فرعي 

املبنية أواألسماء)املبنية)؛)تحويق بيع)

وتسويق جميع املباني أو املساكن أو)

ا تي سيتم بناؤها على املخطط قبل)

أو بذ  اال تهاء)؛

استيراد) (، عام) بشكل  ا تجار2 

املنتجات) جميع  وتسويق  تص ور  (/
تكون) أن  دون  املصنذة  ا غذائية 

ا وائمة شاملة.

األنشطة) جميع  ممارسة 

ا زراعية،

اكتساب املصالح بأي شكل من) (
األشكال في أي شركة أو عمل تجاري)

وتشغيل) إنشاء) ؛) مماثل) غرض   ه 

واملستودعات) واملكاتب  ا وكاالت 

 تسهيل تحويق ه ف ا شركة)؛

تكسير الحجر

تجار2 األسماك

ا نول ا ذام الخاص  ألشخاص

منتجات) جميع  وبيع  شراء)

ا تنظيف.

ا نول ا ذام.

 ول ا بضائع لحساب ا غير

 ول ا ذاملين لحساب ا غير

ا تذاق  من ا باطن على أي نشاط)

أو استخ ام) ا ذما ة  وتطلب ت خل 

مذ ات صناعية أو زراعية أو تجارية

وبيع وتأجير جميع املركبات) شراء)

ا صغير2) الحافالت  ع ك:) في  بما 

والجرارات) وا شاحنات  والحافالت 

وغيرها

مشاركة

وا ذالمات) املنتجات  تمثيل 

ا تجارية.

مواد) بيع  (، ا ذامة) اإلنشاءات 

ا بناء)،)ا هن سة امل  ية)،

ا ذمليات) جميع  (، عام) وبشكل 

املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)

بنشاطها  تذزيز  مو ا شركة وتطورها)

حي) (: االجتماعي) املور  عنوان 

 -  387 ا سفلي) ا طابق  (02 ا وسم)

73000)ا  اخلة املغرب.
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أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)
درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  مو�سى عليات):)500)حصة)
بويمة)100)درهم  لحصة).

ا سي  اشرف غيالن):)500)حصة)
بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) عليات  مو�سى  ا سي  
ا وسم)02)رقم)387 73000)ا  اخلة)

املغرب.
ا سي  اشرف غيالن عنوا ه(ا))حي)
 181 موالي رشي  ز وة ا فافن رقم)

73000)ا  اخلة املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) عليات  مو�سى  ا سي  
ا وسم)02)رقم)387 73000)ا  اخلة)

املغرب
ا سي  اشرف غيالن عنوا ه(ا))حي)
 181 موالي رشي  ز وة ا فافن رقم)

73000)ا  اخلة املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 06 بتاريخ) ا  هب  بوادي  االبت ائية 

وو يو)2022)تحت رقم)975/2022.
427I

sofoget

L›EXPERT DU CRM CALL
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تفويت حصص

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
L›EXPERT DU CRM CALL شركة 

عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 59 إقامة 
موالي عب  اا ذزيز شارع موالي عب  

اا ذزيز رقم 4 14000 ا ونيطر2 
املغرب. 14000 ا ونيطر2 املغرب.

تفويت حصص

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.62779

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

تمت) (2022 مارس) (02 في) املؤرخ 

املصادقة على):

غيناوي) هن   ((2) ا سي ) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (400

((2) ا سي ) حصة  فائ 2  (1.000

سلمات دمير بتاريخ)02)مارس)2022.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (

االبت ائية با ونيطر2 بتاريخ)02)وو يو)

2022)تحت رقم)2245.

428I

sofoget

FATIHA COUTURE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

تغيير نشاط ا شركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

FATIHA COUTURE شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها االجتماعي ا ونيطر2 

13 بير رامي جنوبية محل 2 14000 

ا ونيطر2 املغرب.

تغيير نشاط ا شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.60377

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

تغيير) تم  (2022 ماي) (23 في) املؤرخ 

(» إلى) «خياطة») من) ا شركة  نشاط 

خياطة

تكوين

اشغال عامة و أعمال ا بناء».

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية با ونيطر2 بتاريخ)06)وو يو)

2022)تحت رقم)91613.

429I

sofoget

L›EXPERT DU CRM CALL
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تحويل املور االجتماعي  لشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
L›EXPERT DU CRM CALL شركة 

عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي ا ونيطر2 
59 إقامة موالي عب  اا ذزيز شارع 
موالي عب  اا ذزيز رقم 4 14000 

ا ونيطر2 املغرب.
تحويل املور االجتماعي  لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.62779

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تم تحويل) (2021 29) و بر) املؤرخ في)
من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 
عب ) موالي  إقامة  (59 ا ونيطر2) (»
اا ذزيز) عب   موالي  شارع  اا ذزيز 
إلى) 4 14000)ا ونيطر2 املغرب») رقم)
غا  ي) ز وة  (38 شارع) ا ونيطر2  (»
 14000 ميرفيوز) ال  إقامة  (1 مكتب)

ا ونيطر2 املغرب».
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية با ونيطر2 بتاريخ)02)وو يو)

2022)تحت رقم)2245.
430I

FIDUNION-MAROC

 OFFICE GENERALE DE LA
DOCUMENTATION

إعالن متذ د ا ورارات

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 OFFICE GENERALE DE LA
DOCUMENTATION «شركة عات 

املسؤو ية املح ود2»
وعنوان مورها االجتماعي: 13, ز وة 

ابن خيران محل رقم 1 - - ا  ار 

ا بيضاء املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.507999

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

اتخاع) تم  (2022 ماي) (16 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)

قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

املوافوة على استوا ة املسير ا سي )

احم  ربيع عطيه عطا

قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)

تذيين ا سي  محم  ص وقي كمسير)

ج و 

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

بن  رقم).:)ا ذي ونص على ماولي:).

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 06 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826650.

431I

ف ر  الستشار2

BISSAT AL KARAM
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

تأسيس شركة

ف ر  الستشار2

 ا  ار ا بيضاء زاوية شارع 2 مارس 

و ا و س اقامة املج  عمارJ 2 رقم 8 

عين ا شق ، 20460، ا  ار ا بيضاء 

املغرب

BISSAT AL KARAM شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي حي 

موالي عب هللا ز وة 152 رقم 2 

شارع ا و س عين ا شق - 20470 

ا  ارا بيضاء املغرب 

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

543861
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في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 

ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (09

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 BISSAT(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. AL KARAM

منذش) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

عواري).

حي) (: االجتماعي) املور  عنوان 

 2 رقم) (152 ز وة) عب هللا  موالي 

 20470 (- ا شق) ا و س عين  شارع 

ا  ارا بيضاء)املغرب).

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: ا سي  براق عب  ا وادر)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  براق عب  ا وادر عنوا ه(ا))

 2 ز وة) مارس  (2 شارع) هن   تجزئة 

 20470 ا بيضاء) ا شق  عين  (1 رقم)

ا  ارا بيضاء)املغرب).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  براق عب  ا وادر عنوا ه(ا))

 2 ز وة) مارس  (2 شارع) هن   تجزئة 

رقم)1)عين ا شق ا بيضاء)20470  

)ا  ارا بيضاء)املغرب)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 23 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)824736.

432I

sofoget

L›EXPERT DU CRM CALL
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تذيين مسير ج و   لشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
L›EXPERT DU CRM CALL شركة 

عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 59 إقامة 
موالي عب  اا ذزيز شارع موالي عب  

اا ذزيز رقم 4 14000 ا ونيطر2 
املغرب. 14000 ا ونيطر2 املغرب.

تذيين مسير ج و   لشركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.62779
ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تم تذيين) (2022 مارس) (02 املؤرخ في)
ا سي (2)) ج و   لشركة  مسير 

سلمات دمير كمسير آخر
تبذا  وبول استوا ة املسير.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية با ونيطر2 بتاريخ)02)وو يو)

2022)تحت رقم)2245.
433I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE ASSIA PEINTURE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc
STE ASSIA PEINTURE شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي حي ا لوز 
, ز وة اال تصار 06 رقم 52 وج 2 - 

60000 وج 2 املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

39469
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (16
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ASSIA PEINTURE
أشغال) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا بناء),)صباغة ا ذمارات و ا شوق).
:)حي ا لوز) عنوان املور االجتماعي)
(- وج 2) (52 رقم) (06 ز وة اال تصار) (,

60000)وج 2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: سمير) دراوي  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  دراوي سمير عنوا ه(ا))حي)
وج 2) (61 رقم) �سي لخضر ز وة ب4)

60000)وج 2 املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  دراوي سمير عنوا ه(ا))حي)
وج 2) (61 رقم) �سي لخضر ز وة ب4)

60000)وج 2 املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (06 بتاريخ) بوج 2  ا تجارية 

2022)تحت رقم)791.
434I

COMPANIA TOUR

COMPANIA TOUR
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

COMPANIA TOUR
145 شارع محم  الخامس ا طابق 
 Tanger ،90000 ، 28 ا رابع شوة

Maroc

COMPANIA TOUR شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 23 ا وال 

اقامة فلوري 11 مكتب رقم 4 

ميموزا ا ونيطر2 - 14000 ا ونيطر2 

املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

65427

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (23

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COMPANIA TOUR

:) ول) بإوجاز) ا شركة  غرض 

األفراد

عنوان املور االجتماعي):)23)ا وال)

اقامة فلوري)11)مكتب رقم)4)ميموزا)

ا ونيطر2)-)14000)ا ونيطر2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  عب  هللا بوعيا�سي الح اد)

درهم) (100 بويمة) حصة  (250 (:

 لحصة.

250)حصة) (: ا سي  محم  اريفي)

بويمة)100)درهم  لحصة).

حصة) (500 (: ا سي  عمر حبيبي)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  عب  هللا بوعيا�سي الح اد)
36)رقم) عنوا ه(ا))حي مسذود2 ز وة)

61)طنجة)90000)طنجة املغرب.

عنوا ه(ا)) اريفي  محم   ا سي  

مغوغة ا كبير2 طنجة)90000)طنجة)

املغرب.
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عنوا ه(ا)) حبيبي  عمر  ا سي  
طنجة ا با ية تجزئة املنظر الجميل)
رقم)23)طنجة)90000)طنجة املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  عب  هللا بوعيا�سي الح اد)
36)رقم) عنوا ه(ا))حي مسذود2 ز وة)

61)طنجة)90000)طنجة املغرب
عنوا ه(ا)) حبيبي  عمر  ا سي  
طنجة ا با ية تجزئة املنظر الجميل)
رقم)23)طنجة)90000)طنجة املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (26 االبت ائية با ونيطر2 بتاريخ)

2022)تحت رقم)91492.
435I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

TAKOUA MULTISERVICES
إعالن متذ د ا ورارات

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي ا فتح ز وة ونبع رقم 32 ا ذيون ، 
70000، ا ذيون املغرب

 TAKOUA MULTISERVICES
«شركة عات املسؤو ية املح ود2 

عات ا شريك ا وحي »
وعنوان مورها االجتماعي: ز وة 

ا نجران رقم 07 حي ا وح 2 01 - - 
ا ذيون املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

. 25171
بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
تم اتخاع) (2022 وو يو) (06 املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)
على) ونص  ا ذي  (:01 رقم) قرار 
ا ذام) الجمع  بموت�سى  ماولي:)
 06/06/2022 بتاريخ) االستثنائي 
500)حصة) تم تفويت) (: تورر ما ولي)
من حصص ا شركة من طرف ا سي )
عب  ا حي من ول الى ا سي  الخليل)

من ول)
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
على) ونص  ا ذي  (:01 رقم) بن  
ا سي ) اصبح  ا تفويت  وبه ا  ماولي:)

ب) وحتفظ  وح ه  من ول  الخليل 

ا شركة) حصص  من  حصة  (1000

تم قبول استوا ة ا سي  عب  ا حي)

تم) مسيرا  لشركة  بصفته  من ول 

تذيين ا سي  الخليل من ول كمسير)

وحي   لشركة)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (06 بتاريخ) با ذيون  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1629/2022.

436I

)سبيس كوفي إهوب

 سبيس كوفي إهوب

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

تذيين مسير ج و   لشركة

سبيس كوفي إهوب

ا نسيم ج ه 10 ا طابق ا سفلي 

ا ذمار2 رقم 06 املحم وة ، 28830، 

املحم وة املغرب

 سبيس كوفي إهوب شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي ا نسيم ج 

ه 10 ا طابق ا سفلي ا ذمار2 رقم 

06 املحم وة - 28830 املحم وة 

املغرب.

تذيين مسير ج و   لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.28671

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

تذيين) تم  (2022 ماي) (16 في) املؤرخ 

مسير ج و   لشركة ا سي (2))امغار)

عب  ا ذزيز كمسير وحي 

تبذا  وبول استوا ة املسير.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (25 االبت ائية باملحم وة بتاريخ)

2022)تحت رقم)1052.

437I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

MATIMA SARL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

توسيع نشاط ا شركة)

 SOPHORA CONSULTING SARL
AU

37 شارع عالل إبن عب هللا، شوة 
رقم 422, ا طابق ا رابع. ، 50000، 

MEKNES MAROC
MATIMA SARL شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها االجتماعي املنطوة 
صناعية عين سلوكي ا بساتين - 

50000 مكناس املغرب .
توسيع نشاط ا شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.16384

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
املؤرخ في)12)ماي)2022)تمت إضافة)
إلى نشاط ا شركة) ا تا ية  األنشطة 

الحالي):
-)كراء)مبنى ملزاو ة مهنة.

ورشات) إدارية،) مكاتب  كراء) (-
ومخازن.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
وو يو) (07 بتاريخ) بمكناس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2097.

438I

OUTSOURCING ADVISORY

بيتزريا ميشيغان
شركة عات املسؤو ية املح ود2

حل شركة

OUTSOURCING ADVISORY
 RUE(AIT(OURIR ، 22000، 47

CASABLANCA MAROC
بيتزريا ميشيغان شركة عات 
املسؤو ية املح ود2(في طور 

ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي 361 

شارع ا زيراوي املغرب 22000 ا  ار 
ا بيضاء املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.165053

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر) (2007 وو يوز) (11 في) املؤرخ 
حل شركة عات املسؤو ية املح ود2)
رأسما ها) مبلغ  ميشيغان  بيتزريا 
مورها) وعنوان  درهم  (10.000
ا زيراوي) شارع  (361 اإلجتماعي)
املغرب)22000)ا  ار ا بيضاء)املغرب)

 تيجة ل):)توقف ا نشاط.
 361 ب) ا تصفية  مور  ح د  و 
ا  ار) (22000 شارع ا زيراوي املغرب)

ا بيضاء)املغرب.)
و عين:

و) ووسفي  ب يذا  ا سي (2))
ا زيراوي) شارع  (361 عنوا ه(ا))
املغرب) ا بيضاء) ا  ار  (22000

كمصفي)(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 25 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

فبراور)2008)تحت رقم)300101.

439I

sofoget

GRO.MAGIBO
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
GRO.MAGIBO شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي ا ونيطر2, 
شارع موالي إسماعيل و ز وة موالي 
عب  ا ذزيز بوطا ب عمار2 أ 1 محل 
رقم 12 - 14000 ا ونيطر2, املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
65513
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في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (16
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
GRO. (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.MAGIBO
و) بيع  (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

توزيع مواد غ ائية.
عنوان املور االجتماعي):)ا ونيطر2,)
شارع موالي إسماعيل و ز وة موالي)
محل) (1 عب  ا ذزيز بوطا ب عمار2 أ)

رقم)12 - 14000)ا ونيطر2,)املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  امين ابورك):)1.000)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
ا سي  امين ابورك):)1000)بويمة)

100)درهم.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) ابورك  امين  ا سي  

ا ونيطر2)14000)ا ونيطر2 املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) ابورك  امين  ا سي  

ا ونيطر2)14000)ا ونيطر2 املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية با ونيطر2 بتاريخ)01)وو يو)

2022)تحت رقم)91558.
440I

ONS ADVISORS DIYAR SARL

RAKTEMMA sarlau
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

ONS ADVISORS DIYAR SARL
 N° 24, Av. Amir(Sidi

 Mohammed, Hay(Rachad,

Karia, ، 11130، SALÉ(MAROC
RAKTEMMA sarlau شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي 15، شارع 
األبطال، شوة رقم 4، أك ال ا رباط 

10106 ا رباط املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
160819

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (13
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RAKTEMMA sarlau
ا تجار2) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
اإل كترو ية)(توصيل جميع املنتجات)

االستهالكية في املنزل).
عنوان املور االجتماعي):)15،)شارع)
األبطال،)شوة رقم)4،)أك ال ا رباط)

10106)ا رباط املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 10.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  بلحوز مصطفى وزي ):)100 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
وزي ) مصطفى  بلحوز  ا سي  
رقم) (3 تجزئة) (9 قطاع) عنوا ه(ا))
ا رباط) رياض  حي  روماني  شارع  (3

10100)ا رباط املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
وزي ) مصطفى  بلحوز  ا سي  
رقم) (3 تجزئة) (9 قطاع) عنوا ه(ا))
ا رباط) رياض  حي  روماني  شارع  (3

10100)ا رباط املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (07 بتاريخ) با رباط  ا تجارية 

2022)تحت رقم)5018.
441I

PROXY FINANCE

PERFECT LOUJAINE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تحويل املور االجتماعي  لشركة

PROXY FINANCE
زاوية شارع يذووب املنصور و شارع 

عالل ا فا�سي ، عمار2 رقم 24 
(فضاء ا صفو2) ، ا طابق ا ثا ث ، 
مكتب رقم 23 ، 40000، مراكش 

املغرب
PERFECT LOUJAINE شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 

341 محل رقم 1 تجزئة املحامي  9 
مراكش - 40000 مراكش املغرب.
تحويل املور االجتماعي  لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.114217

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تم تحويل) (2022 ماي) (11 املؤرخ في)
الحالي  لشركة) االجتماعي  املور 
تجزئة) (1 رقم) محل  (341 «رقم) من)
املحامي )9)مراكش)-)40000)مراكش)
 2 املحامي ) (1554 «رقم) إلى) املغرب»)

مراكش)-)40000)مراكش املغرب».
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (06 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136497.
442I

CONSTRUDAK

 SOCIETE CONCAATF 
S.A.R.L-AU

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

تأسيس شركة

SOCIETE «CONCAATF » S.A.R.L-
AU

حي املطار ز وة ا  ر ا بيضاء 02 

ا طابق ا ثاني رقم 12 ، 73000، 
ا  اخلة املغرب

SOCIETE CONCAATF S.A.R.L- 
AU شركة عات مسؤو ية مح ود2 

عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي حي املطار 
ز وة ا  ار ا بيضاء ا طابق ا ثاني 
رقم 12 - 73000 ا  اخلة املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
21733

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (30
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
SOCIETE CONCAATF S.A.R.L-

.AU
غرض) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا شركة في املغرب وفي الخارج هو):)
وا تنويب) واالقتناء) ا بحث 
واالستغالل بجميع أشكا ه)،)بصفته)
لجميع) (، امتياز) صاحب  أو  ا 

ً
ما ك

موا ع الح�سى أو األحجار األخرى أو)
ا رمال أو الح�سى)؛

بيع أي منتجات أو سلع من هذه)
املحاجر)؛

وبيع وتأجير وتشغيل جميع) شراء)
وتصنيع) وإ تاج  (، املحاجر) أ واع 

وتصنيع جميع منتجات املحاجر)؛
تصنيع آالت أخرى عات أغراض)

مح د2
أعمال متنوعة وتو وم خ مات

واالستيراد) ا ذامة  ا تجار2 
وا تص ور

وا  ولي  لشركة) املحلي  ا نول 
املنتجات) لجميع  ا ثا ثة  و ألطراف 
وآالت) شاحنات  وشراء) وا بضائع 
ا بناء) وأعمال  أخرى  لنول  درفلة 

واملحاجر األخرى)؛
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واستيراد) واستيراد  وبيع  شراء)
وتأجير وشحن جميع املواد واألجهز2)
واملذ ات ا ثابتة واملتحركة واألدوات)
ا بناء) صناعة  في  املستخ مة 

وأحواض ا سفن)؛
تسويق واستيراد وتص ور وتوزيع)
قطع ا غيار وزيوت ا تشحيم ا هوائية)
 لسيارات واآلالت وغيرها من املذ ات)

ا  ارجة)؛
توري  وتركيب مذ ات اإلشارات)

واإلشارات وجميع أ واع اإلشارات)؛
جميع) وتسويق  وتص ور  استيراد 

أ واع ا زيوت ا صناعية)؛
ا ذامة وحفر) اإلنشائية  األعمال 
امل  ية) ا هن سة  أعمال  اآلبار.)
واملباني ا سكنية وا صناعية)؛)أعمال)
وا طرق) (، وا صرف ا صحي) (، الحفر)
(، وا طرق) (، املختلفة) وا شبكات  (،
،)وا كهرباء)وا هاتف) وإم ادات املياه)
ا تطوير.) وجميع املذ ات وأعمال  (،
الخراطة وا طحن وا تركيب واألعمال)
وجميع) وا هي رو يكية  امليكا يكية 
ا زراعية) اإلصالح  آلالت  أعمال 
أعمال  جار2 الخشب) ؛) وامليكا يكية)
جميع املهن) ؛) واألملنيوم وا بالستيك)
الحشرات.) اآلفات.) مكافحة  (3D

ع وى)؛
تطوير املساحات الخضراء)وإعاد2)
وتنظيف) واألمن  وا بستنة  ا تشجير 
؛) والخاصة) ا ذامة  املباني  وصيا ة 
الحماوة امل  ية  بيع مذ ات مكافحة)
إباد2) (، إلخ)) (، (طفاوات) الحرائق)
ا فئران)،)تطهير وإزا ة ا رمال وإعاد2)

تشجير ا غابات.
تصنيع وتسويق واستيراد)/)تص ور)
مواد ومذ ات ا بناء)واإل تاج)؛)جميع)
بجميع) واإلصالح  ا صيا ة  أعمال 
وامليكا يكية) ا صناعية  أ واعها 
وا كهربائية واإل كترو ية وتكنو وجيا)
املذلومات واألجهز2 املنز ية وا زراعية)

وا لف وا لحام
ا سباكة) أعمال  كافة  إ جاز 
وا تبليط) وا تكييف  وا ت فئة 

وتغطية األرضيات والج ران.
(، مذ ات ا تشغيل اآللي  لمكاتب)
تص ور املذ ات) (/ وتسويق واستيراد)

وتكنو وجيا) املكتبية  وا لوازم 

ا هي رو يكية) املذ ات  ؛) املذلومات)

تسويق) وامليكا يكية.) وا كهربائية 

واملواد) املواد  تص ور  (/ واستيراد)

ومذ ات) واألجهز2  األدوية  ملخازن 

تص ور) (/ تسويق واستيراد) ؛) ا صي )

وتوزيع قطع ا غيار وزيوت ا تشحيم)

وعربات) واآلالت  ا سيارات  وإطارات 

تسويق) األخرى.) الح و وة  ا سكك 

وتوري  أو تأجير مواد الحفلة واملالبس)

واملذ ات) ا  اخلية  واملفروشات 

وا نظافة) ا الزمة  لزراعة  واملواد 

وا صيا ة)؛

ا شركة ا تي تووم بجميع عمليات)

ا تطوير أو املذ ات أو االستحواع أو)

اإلوجار أو االستغالل أو غيرها به ف)

أو توسيع وح ات اإلقامة أو) إنشاء)

املنتجذات) أو  ا فن قية  املجمذات 

ا سياحية أو ا تخييم أو ا ترفيه)؛

أشكا ه) بجميع  ا ذواري  ا تطوير 

ا تبادل) أو  االستحواع  خالل  من  (،

ا توسيم) أو  ا توسيم  أو  ا بيع  أو 

الحضرية) املباني  لجميع  ا فرعي 

املبنية أواألسماء)املبنية)؛)تحويق بيع)

وتسويق جميع املباني أو املساكن أو)

ا تي سيتم بناؤها على املخطط قبل)

أو بذ  اال تهاء)؛

استيراد) (، عام) بشكل  ا تجار2 

املنتجات) جميع  وتسويق  تص ور  (/
تكون) أن  دون  املصنذة  ا غذائية 

ا وائمة شاملة.

ممارسة جميع األنشطة ا زراعية)

،

اكتساب املصالح بأي شكل من) (
األشكال في أي شركة أو عمل تجاري)

وتشغيل) إنشاء) ؛) مماثل) غرض   ه 

واملستودعات) واملكاتب  ا وكاالت 

 تسهيل تحويق ه ف ا شركة)؛

تكسير الحجر

تجار2 األسماك

ا نول ا ذام الخاص  ألشخاص

منتجات) جميع  وبيع  شراء)

ا تنظيف.

ا نول ا ذام.

 ول ا بضائع لحساب ا غير

 ول ا ذاملين لحساب ا غير

ا تذاق  من ا باطن على أي نشاط)

أو استخ ام) ا ذما ة  وتطلب ت خل 

مذ ات صناعية أو زراعية أو تجارية

وبيع وتأجير جميع املركبات) شراء)

ا صغير2) الحافالت  ع ك:) في  بما 

والجرارات) وا شاحنات  والحافالت 

وغيرها

مشاركة

وا ذالمات) املنتجات  تمثيل 

ا تجارية.

مواد) بيع  (، ا ذامة) اإلنشاءات 

ا بناء)،)ا هن سة امل  ية)،

ا ذمليات) جميع  (، عام) وبشكل 

غير) أو  مباشر  بشكل  املرتبطة 

ا شركة) بنشاطها  تذزيز  مو  مباشر 

وتطورها.

عنوان املور االجتماعي):)حي املطار)
ز وة ا  ار ا بيضاء)ا طابق ا ثاني رقم)

12 - 73000)ا  اخلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: ا سي  عب اال ه مذروفي)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  عب اال ه مذروفي عنوا ه(ا))
 13 رقم) شارع ابوبكر ا وادوري ع25)

 20000 ا بيضاء) مذروف  سي ي 

ا بيضاء)املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  عب اال ه مذروفي عنوا ه(ا))
 13 رقم) شارع ابوبكر ا وادوري ع25)

 20000 ا بيضاء) مذروف  سي ي 

ا بيضاء)املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 02 بتاريخ) ا  هب  بوادي  االبت ائية 

وو يو)2022)تحت رقم)964/2022.

443I

BRAVO CONSULTING

ا وف افريكا 

Innov Africa
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

BRAVO CONSULTING

 RUE AL ARAAR MERS 97

 SULTAN CASABLANCA

 CASABLANCA، 30300،

CASABLANCA MAROC

ا وف افريكا Innov Africa شركة 

عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 93 شارع 

عب  املومن رقم 89 ا  ارا بيضاء - 

30000 ا  ارا بيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

544795

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (16

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

ا وف) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.Innov Africa(افريكا

تنظيم) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

وإجراء)ا ن وات ا ت ريبية.

93)شارع) عنوان املور االجتماعي):)

(- ا  ارا بيضاء) (89 عب  املومن رقم)

30000)ا  ارا بيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 Pierre-Yves Huchant ا سي )

درهم) (100 بويمة) حصة  (:( 1.000

 لحصة).
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وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

 Pierre-Yves Huchant ا سي )

سي ي) املو    تجزئة  عنوا ه(ا))

 25000 544ا  ارا بيضاء) مذروف)

ا  ارا بيضاء)املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

 Pierre-Yves Huchant ا سي )

سي ي) املو    تجزئة  عنوا ه(ا))

 25000 544ا  ارا بيضاء) مذروف)

ا  ارا بيضاء)املغرب

(- بتاريخ) تم اإلو اع ا وا وني ب-)

تحت رقم)-.

444I

fidcc

 GT MAROC»»

 TRASMISSIONS

 HYDRAULIQUES ET

MECANIQUES
إعالن متذ د ا ورارات

fidcc

 BD IBNO TACHAFINE ANGLE

 RUE(SIDATI , RES(AL(FIRDOUS

 IMM(F , ETAGE 4 , N 11، 20350،

CASABLANCA MAROC

 GT(MAROC» TRASMISSIONS»

 HYDRAULIQUES ET

MECANIQUES «شركة عات 

املسؤو ية املح ود2»

وعنوان مورها االجتماعي: 47 ز وة 

مرموشة - 20000 ا  ار ا بيضاء 

املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.47271

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

اتخاع) تم  (2022 ماي) (10 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)

قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

جميع صالحيات امل ور ا سي ) إ غاء)

بيير جوزيف رو

قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)
الج د  لشركة:) امل ورين  تذيين 
ا سي  أرمان  حمياس وا سي  محم )

بن ا بركية
قرار رقم)3:)ا ذي ونص على ماولي:)
سيتم) واملصرفي:) االجتماعي  ا توقيع 
منفصل) بتوقيع  ا شركة  توظيف 
ا سي ) أو  أرمان  حمياس   لسي  

محم  بن ا بركية
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
على) ونص  ا ذي  (:16 رقم) بن  
بشكل) ا شركة  إدار2  سيتم  ماولي:)
مشترك  فتر2 غير مح ود2 من قبل:)
ا سي  أرمان  حمياس وا سي  محم )
توظيف) سيتم  كما  ا بركية،) بن 
ا شركة بتوقيع منفصل من ا سي )
أرمان  حمياس أو ا سي  محم  بن)

ا بركية
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 06 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826374.
445I

CORPOCONSULT SARL

هايكم تريدينغ
شركة عات املسؤو ية املح ود2

توسيع نشاط ا شركة)

CORPOCONSULT SARL
 RUE BANAFSAJ RES YASAMINE

 B(N° 18 BEAUSEJOUR
 CASABLANCA، 20200،
CASABLANCA MAROC
هاوكم تري ونغ شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها االجتماعي 10 ز وة 
الحرية ا طابق 3 رقم 5 - 20120 

ا  ار ا بيضاء املغرب.
توسيع نشاط ا شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.525533

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
املؤرخ في)17)ماي)2022)تمت إضافة)
إلى نشاط ا شركة) ا تا ية  األنشطة 

الحالي):
االستيراد وا تص ور.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (

 07 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826549.

446I

COMPT NET

اش كا ايليج
إعالن متذ د ا ورارات

COMPT NET

 27RUE(CASABLANCA 2 EME

 ETAGE(APPARTEMENT(NR 3 ،

60000، OUJDA(MAROC

اش كا اوليج «شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 عات ا شريك ا وحي »

وعنوان مورها االجتماعي: 33 ز وة ا 

28 ا سالم ل349 ظهر ملحلة وج 2 - 

60000 وج 2 املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.37445

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

اتخاع) تم  (2022 ماي) (19 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)

قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

تغيير اسم ا شركة)

قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)

ح ف انشطة

قرار رقم)3:)ا ذي ونص على ماولي:)

اضافة انشطة

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

بن  رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)

تغيير اسم ا شركة من اش كا اوليج)

الى اش كا مركوتينغ سيستام

بن  رقم)3:)ا ذي ونص على ماولي:)

وبيع) -1تسويق  االنشطة) ح ف 

-2تركيب) جميع املنتجات ا كهربائية)

ا كهرباء)و اال واح ا شمسية-3أعمال)

متنوعة أو إنشاءات-4مواول توري  أو)

توزيع

بن  رقم)3:)ا ذي ونص على ماولي:)

اضافة انشطة)-1بيع جميع املنتجات)

بمصادر) -2االستذا ة  والخ مات)

خارجية  لتسويق املي اني.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (03 بتاريخ) بوج 2  ا تجارية 

2022)تحت رقم)793.

447I

ABA GESTION SARLAU

SOCIETE SRT DESIGN
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU

 AV(MED(V 3EME(ETG 38

 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC

SOCIETE SRT DESIGN شركة 

عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

عب ا كريم بنجلون رقم 42 ا طابق 

6 مكتب أشرف - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

72777

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (19

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE SRT DESIGN

مهن سة) (: غرض ا شركة بإوجاز)

دوكور.

شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 

عب ا كريم بنجلون رقم)42)ا طابق)6 

مكتب أشرف)-)30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).



ع د)5721 - 22)عو ا وذ 2)1443 )22)وو يو)2022)الجريدة الرسمية   11076

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)
درهم،)موسم كا تالي:

ا غماري) صوفيا  ا سي 2 
ا تلمساني):)1.000)حصة بويمة)100 

درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا غماري) صوفيا  ا سي 2 
ا تلمساني عنوا ه(ا))إقامة ا ذن  ين)
11)ا كو ف امللكي عين ا شكاك) رقم)

31000)صفرو املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا غماري) صوفيا  ا سي 2 
ا تلمساني عنوا ه(ا))إقامة ا ذن  ين)
11)ا كو ف امللكي عين ا شكاك) رقم)

31000)صفرو املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (03 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2415.
448I

Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral Au

 ANTALYA AMEUBLEMENT
SARL

شركة عات املسؤو ية املح ود2
تفويت حصص

 Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral
Au

 165av(Tanger 1er(etage(apt 3
nador، 62000، Nador(maroc
 ANTALYA AMEUBLEMENT
SARL شركة عات املسؤو ية 

املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي حي ا وفاق 

سلوان - 62050 ا ناضور املغرب.
تفويت حصص

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.15981

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تمت) (2022 أبريل) (28 في) املؤرخ 

املصادقة على):
اسماعيل) ((2) ا سي ) تفويت 
حصة اجتماعية من) (500 قن روش)
((2) حصة  فائ 2 ا سي ) (500 أصل)

أبريل) (28 بتاريخ) قن روش  محم  
.2022

براهيم) ((2) ا سي ) تفويت 
حصة اجتماعية من) (200 قن روش)
((2) حصة  فائ 2 ا سي ) (500 أصل)
أبريل) (28 بتاريخ) قن روش  محم  

.2022
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
ماي) (09 بتاريخ) با ناضور  االبت ائية 

2022)تحت رقم)700.
449I

FIDUCIAIRE NASR EDDINE

STE BAYAN PRODUCTION
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تذيين مسير ج و   لشركة

FIDUCIAIRE NASR EDDINE
 N°2, IM.34, AVENUE(DES

 FAR, (COTE(MIZANE(ATLAS) ،
30000، FES(MAROC

 STE BAYAN PRODUCTION
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 179، 
تجزئة آوت سواطو، شوة 1’ طريق 

اوموزار - 30000 فاس املغرب.
تذيين مسير ج و   لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.71479

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تذيين) تم  (2022 ماي) (24 في) املؤرخ 
عز) ا سي (2)) ج و   لشركة  مسير 

ا  ون ا ذماري كمسير وحي 
تبذا  وبول استوا ة املسير.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (06 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2948/2022.
450I

حسام ا  ون

كنطاكط مي كال
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تفويت حصص

حسام ا  ون
شارع بن عب  ا رحمان ا طابق االول 

رقم 1 قرب صي  ية باب ا توت ، 
93000، تطوان املغرب

كنطاكط مي كال شركة عات 
املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع جبل 
تبوال شارع 1 رقم 7 ا طابق االر�سي 

- 93000 تطوان املغرب.
تفويت حصص

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.30233

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تمت) (2022 وو يو) (01 في) املؤرخ 

املصادقة على):
احرتي) ختام  ((2) ا سي ) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (500
ب رو) ((2) حصة  فائ 2 ا سي ) (500
 01 بتاريخ) مسياس  بون�سي  ا طو يو 

وو يو)2022.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
وو يو) (03 بتاريخ) بتطوان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1654.
451I

MAITRE HAMZA BOUKKAD

BUSINESS HOTEL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

رفع رأسمال ا شركة

MAITRE HAMZA BOUKKAD
 Walili(Parc, 185 Boulevard

 Abdelmoumen, 5eme(étage,
 n°18 Quartier(des(hopitaux،

18000، CASABLANCA(MAROC
BUSINESS HOTEL شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي 6 

 rue(Jenner(Casablanca - 6
. CASABLANCA MAROC

رفع رأسمال ا شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري -.

ا ذام) الجمع  بموت�سى 
دجنبر) (29 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
ا شركة) رأسمال  رفع  تم  (2013
درهم») (2.000.000» ق ره) بمبلغ 
إلى) درهم») (10.000.000» من) أي 
(: طريق) عن  درهم») (12.000.000»
أرباح أو عالوات) أو  إدماج احتياطي 

إص ار في رأس املال.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 07 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

مارس)2014)تحت رقم)00543467.
452I

zakaria(gestion(snc 

TAGHNAST IMAZIGHEN
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

zakaria(gestion(snc
 rue maarakat badr erac 29

 khemisset(n ، 15000، khemisset
maroc

TAGHNAST IMAZIGHEN شركة 
عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي 426 ز وة 
ابن مو�سى حي ا كرامة 1 - 15000 

الخميسات املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
29541

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (17
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TAGHNAST IMAZIGHEN
حياكة) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا سجاد
بيع ا سجاد

استيراد و تص ور.
عنوان املور االجتماعي):)426)ز وة)
 15000  -  1 ابن مو�سى حي ا كرامة)

الخميسات املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)
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درهم،)موسم كا تالي:
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  سذي  أكساس عنوا ه(ا))
 1 ز وة ابن مو�سى حي ا كرامة) (426

15000)الخميسات املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  سذي  أكساس عنوا ه(ا))
 1 ز وة ابن مو�سى حي ا كرامة) (426

15000)الخميسات املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 02 بتاريخ) بالخميسات  االبت ائية 

وو يو)2022)تحت رقم)357.
453I

ELJAMHARI CONSULTING

إم إس إموبلي
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

ELJAMHARI CONSULTING
 RESIDENCE ASMAA DAR

 TOUZANI ، 2230، CASABLNCA
MAROC

إم إس إموبلي شركة عات املسؤو ية 
املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 67، 
ا طابق ا ثاني، شوة 3، ز وة عزيز 
بالل، املذاريف. - 20370 ا  ار 

ا بيضاء. اململكة املغربية.
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

513879
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 وو يو) (06
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
:)إم إس) اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

إموبلي.
ا تطوير) (: بإوجاز) غرض ا شركة 

ا ذواري.
رقم) (: االجتماعي) املور  عنوان 

ز وة) (،3 شوة) ا ثاني،) ا طابق  (،67
عزيز بالل،)املذاريف.)-)20370)ا  ار)

ا بيضاء.)اململكة املغربية..
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 500 (: ا  ون) مزي  ور  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
ا سي  صبار عب  هللا):)500)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) هللا  عب   صبار  ا سي  
مستر خوش،) ا ترمذي،) اإلمام  ز وة 
طنجة.) (90000 (. طنجة) (،18 رقم)

اململكة املغربية..
ا سي  مزي  ور ا  ون عنوا ه(ا))
درب خليفة،)ز وة)10،)رقم)34،)قرية)
ا  ار) (20670 ا بيضاء.) الجماعة،)

ا بيضاء.)اململكة املغربية..
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  مزي  ور ا  ون عنوا ه(ا))
درب خليفة،)ز وة)10،)رقم)34،)قرية)
ا بيضاء.) ا  ار  (20670 الجماعة،)

اململكة املغربية.
عنوا ه(ا)) هللا  عب   صبار  ا سي  
مستر خوش،) ا ترمذي،) اإلمام  ز وة 
طنجة.) (90000 طنجة.) (،18 رقم)

اململكة املغربية.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 24 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

غشت)2021)تحت رقم)790546.
454I

NEGRA IMMOBILIERE

OPERAL AGRICOLE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

OPERAL AGRICOLE
شوة رقم 6 ا طابق ا ثا ث رقم 924 

ا حي املحم ي اكادور ، 80000، 
اكادور املغرب

OPERAL AGRICOLE شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي شوة رقم 
6 ا طابق ا ثا ث رقم 924 ا حي 
املحم ي اكادور - 80000 اكادور 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
51269

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (08
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OPERAL AGRICOLE
اإل تاج) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

واإلستغالل ا فالحي
شوة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
924)ا حي) 6)ا طابق ا ثا ث رقم) رقم)
اكادور) (80000 (- اكادور) املحم ي 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: بنياز) الحسان  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) بنياز  الحسان  ا سي  
ا نجاح) حي  اإلخالص  ز وة  (37 رقم)

اكادور)80000)اكادور املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) بنياز  الحسان  ا سي  
ا نجاح) حي  اإلخالص  ز وة  (37 رقم)

اكادور)80000)اكادور املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
أبريل) (27 بتاريخ) باكادور  ا تجارية 

2022)تحت رقم)109565.
455I

 AAFIR(AUDIT(&(CONSULTING(MOROCCO

sigle A2CM sarl

AAFIR-AUDIT
شركة عات املسؤو ية املح ود2

رفع رأسمال ا شركة

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING

MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 

دوامو  ، ا طابق األول ، مكتب رقم 

3 ، 90000، طنجة املغرب

AAFIR-AUDIT شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

فاس ركن ابن طفيل إقامة دوامو   

ا طابق األول مكتب رقم 3 بلوك ب 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.
رفع رأسمال ا شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.89607

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

رفع) تم  (2022 ماي) (30 في) املؤرخ 
ق ره) بمبلغ  ا شركة  رأسمال 

«400.000)درهم»)أي من)«100.000 

عن) درهم») (500.000» إلى) درهم»)

إدماج احتياطي أو أرباح أو) (: طريق)

عالوات إص ار في رأس املال.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (06 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)5314.

456I

FIDUORGA

MATHERAPIE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

FIDUORGA

 Bd. Rahal(El(Meskini. 5ème.

 étage. n° 124 ، 0، Casablanca

MAROC

MATHERAPIE شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي (في طور ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي : شارع 
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سمية ، سكن شهرزاد 3. 5. ا طابق 
رقم 22. أشجار ا نخيل . - . كازابال كا 

املغرب.
حل شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.246255

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تورر حل) (2022 ماي) (17 في) املؤرخ 
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)
 MATHERAPIE ا وحي ) ا شريك 
مبلغ رأسما ها)10.000)درهم وعنوان)
(، سمية) .شارع  اإلجتماعي) مورها 
 .22 3. 5.)ا طابق رقم) سكن شهرزاد)
كازابال كا املغرب) (. (- (. أشجار ا نخيل)

 تيجة ل):)غير نشط منذ تأسيسها.
شارع) ب  ا تصفية  مور  ح د  و 
ا طابق) (.5 .3 سمية)،)سكن شهرزاد)
رقم)22.)أشجار ا نخيل)-)-).)كازابال كا)

املغرب.)
و عين:

ا سي (2))ماوجة ديسو و عنوا ه(ا))
شوة) (7 طابق) ا زيراوي  شارع  (.276
((2) كازابال كا املغرب كمصفي) (. (- (14

 لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية)
:).124.)شارع رحال املسكيني ا طابق)

5.)ا  ار ا بيضاء
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 07 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826815.
457I

 AAFIR(AUDIT(&(CONSULTING(MOROCCO

sigle A2CM sarl

TAMUDA SKY
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تفويت حصص

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 
دوامو  ، ا طابق األول ، مكتب رقم 

3 ، 90000، طنجة املغرب
TAMUDA SKY شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

فاس ركن ابن طفيل إقامة دوامو   
ا طابق األول مكتب رقم 3 بلوك ب 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.122093

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تمت) (2022 ماي) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):
عب ) أعافر  ((2) ا سي ) تفويت 
32.864)حصة اجتماعية من) املا ك)
حصة  فائ 2 ا سي ) (32.864 أصل)
ABM HOLDING((2))بتاريخ)17)ماي)

.2022
تفويت ا سي )(2))الحسن ا شبتي)
حصة اجتماعية من أصل) (32.864
((2) ا سي ) حصة  فائ 2  (32.864
ماي) (17 بتاريخ) (AMRO HOLDING

.2022
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (03 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)5262.
458I

TECTA EQUIPEMENT

TECTA Equipement
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

TECTA EQUIPEMENT
 Témara, Lot(Ennasr(AL

 Moustakbal Avenue Tarik
 Ibn(Ziad(Imm(n°B ، 12000،

TEMARA Maroc
TECTA Equipement شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي تمار2 ، 

تجزئة ا نصر املستوبل شارع طارق 
بن زياد إقامة رقم ب - 12000 تمار2 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

136311
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
تم إع اد ا وا ون) (2022 فبراور) (07
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 TECTA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.Equipement
تسويق) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

مذ ات وأجزاء)ا تكييف وا تبرو .
(، تمار2) (: االجتماعي) املور  عنوان 
تجزئة ا نصر املستوبل شارع طارق)
بن زياد إقامة رقم ب)-)12000)تمار2)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 10.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
بوز غا عنوا ه(ا)) ابراهيم  ا سي  
 12 مجموعة) (15 شوة) (71 إقامة)
ا نجاح تامسنا)12000)تمار2 املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
بوز غا عنوا ه(ا)) ابراهيم  ا سي  
 12 مجموعة) (15 شوة) (71 إقامة)
ا نجاح تامسنا)12000)تمار2 املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (18 بتاريخ) بتمار2  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1026.
459I

comptacontrole

BRT AGRICOLE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تفويت حصص

comptacontrole
2 زاوية شارع فاس و ز وة واد ا  هب 
اقامة صفاء 1 ا طابق االول رقم 1 ، 

93020، طنجة املغرب

BRT AGRICOLE شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي زاوية 

موالي ووسف و بيغو اس تذاو ية 
ا فردوس,ا طابق االول رقم 13 - 

90000 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.120099

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تمت) (2022 ماي) (12 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت ا سي )(2))محم  ا شذيري)
املحجور)1.000)حصة اجتماعية من)
أصل)1.000)حصة  فائ 2 ا سي )(2))

ر�سى بنبراهيم بتاريخ)12)ماي)2022.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
وو يو) (01 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)5081.

460I

فيكامي 

 ELECTROMENAGER
LOJAYNE

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

تذيين مسير ج و   لشركة

فيكامي 
3، شارع ا وح 2 ا طابق األول رقم 1 

، 93000، تطوان املغرب
 ELECTROMENAGER LOJAYNE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

املامون قيسارية ك وة الحم  بلوك 
1 رقم 6 - 93000 تطوان املغرب.

تذيين مسير ج و   لشركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.30173
ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تذيين) تم  (2022 ماي) (26 في) املؤرخ 
مسير ج و   لشركة ا سي (2))عبي 2)

سناء)كمسير وحي 
تبذا إلقا ة مسير.
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باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (30 بتاريخ) بتطوان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1283.
461I

 AAFIR(AUDIT(&(CONSULTING(MOROCCO

sigle A2CM sarl

 NORTE BUILDING
INVESTORS

شركة عات املسؤو ية املح ود2
تفويت حصص

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 
دوامو  ، ا طابق األول ، مكتب رقم 

3 ، 90000، طنجة املغرب
 NORTE BUILDING INVESTORS

شركة عات املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

فاس ركن ابن طفيل إقامة دوامو   
ا طابق األول مكتب رقم 3 بلوك ب 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.116301

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تمت) (2022 ماي) (30 في) املؤرخ 

املصادقة على):
عب ) أعافر  ((2) ا سي ) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (1.000 املا ك)
ا سي ) حصة  فائ 2  (1.000 أصل)
ABM HOLDING((2))بتاريخ)30)ماي)

.2022
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
وو يو) (06 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)5313.
462I

le(partenaire(fiscal

AL MUSTAXARIN 
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

le(partenaire(fiscal
49 شلرع عمر الخطاب طابق 3 رقم 

6 عمار2 ا بركة، 90000، طنجة 
املغرب

 AL MUSTAXARIN شركة عات 
املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 12 خا   
ابن ا و ي  ,ا طابق ا ثا ث, رقم 8 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

127919
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (31
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 AL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MUSTAXARIN
(• (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

االستشارات وإدار2 املشاريع.
وا  عم) املشور2  خ مات  (•
 ألفراد وا شركات وا سلطات املحلية)
واملنظمات غير الحكومية وغيرها من)

ا هيئات ا ذامة أو الخاصة.
•)ا ت ريب واملساع 2 ا فنية

•)تنمية ق رات الجمذيات األهلية)
والجمذيات األهلية

•)ا تواصل وا توعية ا ذامة.
بصفة عامة:

ا غير) أو  املباشر2  املساهمة 
املباشر2  لشركة في جميع) املباشر2،)
ا ذمليات ا تجارية،)املا ية،)ا ذوارية)
املؤسسات) جميع  في  و  املنوو ة  أو 
املرتبطة) ا صناعية  أو  ا تجارية 
بأي) أو  االجتماعي  لشركة  با نشاط 
نشاط مشابه أو ملحق يذطي أفضلية)

 تطور ا شركة.
12)خا  ) (: عنوان املور االجتماعي)
 -  8 رقم) ,ا طابق ا ثا ث,) ابن ا و ي )

90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 10.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  رو ا   اوستن ويست جر):)
75)حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

 GAER CONSULTING ا شركة)
درهم) (100 بويمة) حصة  (LLC( :( 25

 لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  رو ا   اوستن ويست جر)
تجزئة بوبا ة) (, (6 فيال رقم) عنوا ه(ا))

,)جبل ا كبير)90000)طنجة املغرب.
 GAER CONSULTING ا شركة)
 School Street,  87 عنوا ه(ا)) (LLC
كو كورد) (NH03301 03301

ا والوات املتح 2 االمريكية.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  رو ا   اوستن ويست جر)
تجزئة بوبا ة) (, (6 فيال رقم) عنوا ه(ا))

,)جبل ا كبير)90000)طنجة املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (06 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)254484.
463I

AJOUJ BROTHERS

AJOUJ BROTHERS
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

AJOUJ BROTHERS
شارع طارق بوه لي ، 35300، تاهلة 

املغرب
AJOUJ BROTHERS شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

طارق بوه لي - 35300 تاهلة املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

6511
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
تم إع اد ا وا ون) (2022 فبراور) (11
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 AJOUJ(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.BROTHERS

تسويق) (- (: غرض ا شركة بإوجاز)

املنتجات ا فالحية

-)االشغال املختلفة

-)ا سوي واملضخات.

شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 

طارق بوه لي)-)35300)تاهلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  عجوج ووسف):)500)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

حصة) (500 (: ا سي  عجوج علي)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) ووسف  عجوج  ا سي  

مركز تازارين)35062)تاز2 املغرب.

حي) ا سي  عجوج علي عنوا ه(ا))

 31350 الخير) رباط  ا يازغي  سهب 

صفرو املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

حي) ا سي  عجوج علي عنوا ه(ا))

 31350 الخير) رباط  ا يازغي  سهب 

صفرو املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية بتاز2 بتاريخ)-)تحت رقم)-.

464I

FIDUNION-MAROC

AGLY & CO
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

AGLY & CO شركة عات املسؤو ية 

املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 4, 

عمار2 جاف 2, ز وة عين اسردون, 

حي ا سالم, سيل - 20210 ا  ار 

ا بيضاء املغرب
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تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

545737

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (23

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 AGLY (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.&(CO

غرض ا شركة بإوجاز):)موهى,)بيع)

و تذوق ا شاي,)ا وهو2 و ا شوكوالتة.
 ,4 رقم) (: االجتماعي) املور  عنوان 
عمار2 جاف)2,)ز وة عين اسردون,)حي)

ا سالم,)سيل)-)20210)ا  ار ا بيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

حصة) (500 (: اتالغ) و ي   ا سي  

بويمة)100)درهم  لحصة).

ا سي 2 سرين فنيش):)500)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

حي) عنوا ه(ا)) اتالغ  و ي   ا سي  

ا  ار) (20420 36)بو و) ا شرطة فيال)

ا بيضاء)املغرب.

ا سي 2 سرين فنيش عنوا ه(ا))7 
 3 2)شوة) ز وة عب  هللا كنون طابق)

20210)ا  ار ا بيضاء)املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

حي) عنوا ه(ا)) اتالغ  و ي   ا سي  

ا  ار) (20420 36)بو و) ا شرطة فيال)

ا بيضاء)املغرب

ا سي 2 سرين فنيش عنوا ه(ا))7 
 3 2)شوة) ز وة عب  هللا كنون طابق)

20210)ا  ار ا بيضاء)املغرب.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 07 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826567.

465I

HORIZON LINES SARL

TEMPO FREE
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

HORIZON LINES SARL
شارع محم  ا يزو ي، إقامة 

األ   س، بلوك H، ا طابق األر�سي، 
رقم 3 ، 93040، تطوان املغرب
TEMPO FREE شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي املنطوة 

الحر2 واد ا نيكرو، منطوة األنشطة 
االقتصادوة با فني ق، ا تجزئة رقم 

2، املستودع رقم 17، ا فني ق - 
93102 ا فني ق املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 
املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
31679

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (09
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TEMPO FREE
استراد) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
وتخزين وتوزيع وبيع واعاد2 تص ور)

املنتجات ا غ ائية-ا زراعية..
املنطوة) (: عنوان املور االجتماعي)
الحر2 واد ا نيكرو،)منطوة األنشطة)
ا تجزئة رقم) االقتصادوة با فني ق،)
(- ا فني ق) (،17 رقم) املستودع  (،2

93102)ا فني ق املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  رضوان ا بازي):)210)حصة)
بويمة)100)درهم  لحصة).

 200 (: ا رحموني) محم   ا سي  
حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

 200 (: ا ذرباوي) محم   ا سي  
حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

 200 (: املزباغي) ووسف  ا سي  
حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

 190 (: ا شذيري) مذاع  ا سي  
حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) ا بازي  رضوان  ا سي  
شارع ابن ا رومي ط1)رقم)4 93000 

تطوان املغرب.
ا سي  محم  ا رحموني عنوا ه(ا))
شارع الجيش امللكي ز وة)10)رقم)16 

93000)تطوان املغرب.
ا سي  محم  ا ذرباوي عنوا ه(ا))
 05 كروب ميرامار بروموسيون بلوك)
ب) بويرتا  (04 ب) بيسو  ص  بورتال 

51001)سبتة املغرب.
ا سي  ووسف املزباغي عنوا ه(ا))
عين) (5 ز وة) (53 شارع ا ونطر2 رقم)

ملول)93000)تطوان املغرب.
عنوا ه(ا)) ا شذيري  مذاع  ا سي  
 93000  27 رقم) افغانستان  شارع 

تطوان املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) ا بازي  رضوان  ا سي  
شارع ابن ا رومي ط1)رقم)4 93000 

تطوان املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (03 بتاريخ) بتطوان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1326.
466I

HORIZON LINES SARL

TEMPO FOODS
إعالن متذ د ا ورارات

HORIZON LINES SARL
شارع محم  ا يزو ي، إقامة 

األ   س، بلوك H، ا طابق األر�سي، 
رقم 3 ، 93040، تطوان املغرب
TEMPO FOODS «شركة عات 

املسؤو ية املح ود2»
وعنوان مورها االجتماعي: شارع 

زحل طريق م رسة داوود رقم 32 - 
93000 تطوان املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.25101
بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
2021)تم اتخاع) 30)دجنبر) املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)
قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
رفع رأسمال ا شركة بمساهمة  و وة)
ق رها ثالثمائة أ ف)(300000))درهم)
 ينتول من سبذمائة أ ف)(700000) 
درهم) ((1.000.000) درهم إلى مليون)
 (3.000) آالف) ثالثة  بإنشاء) وع ك 
حصة اجتماعية ج و 2 من فئة مائة)
م فوعة) حصة  درهم  كل  ((100(
با كامل ومحرر2 ومكتتبة من طرف)
ا شركاء)بحسب نسبتهم من رأسمال)

ا شركة.
قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)
في) ا بازي  رضوان  ا تج و   لسي  
وتذيين) ا شركة  وإدار2  تسيير  مهام 
ا سي  مذاع ا شذيري مسيرا  لشركة)
وتمثيل) ا توقيع  صالحية  وتخويلهم 

ا شركة مل 2 خمس)(5))سنوات.
قرار رقم)3:)ا ذي ونص على ماولي:)
بتطوان،) ملحوتين  لشركة  فتح 
بني) املذاصم،) دوار  أزال،) جماعة 
مذ ن،) بني  صي  ية  قرب  مذ ن،)
مح د) (،16 رقم) ا وطنية  ا طريق 
املواد) وبيع  تخزين  في  نشاطهما 
تسييرهما) في  ويخضذان  ا غذائية 
ا سي ) ا شركة  ملسيري  وادارتهما 
مذاع) ا سي   و  ا بازي  رضوان 

ا شذيري.
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
بن  رقم)6:)ا ذي ونص على ماولي:)

املساهمات
بن  رقم)7:)ا ذي ونص على ماولي:)

رأسمال ا شركة والحصص
على) ونص  ا ذي  (:15 رقم) بن  

ماولي:)تسيير وادار2 ا شركة.
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باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (06 بتاريخ) بتطوان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1329.
467I

BUSINESS(CONSULT(CABINE(&(ASSOCIES

 STE BATIPOL
CONSTRUCTION

إعالن متذ د ا ورارات

 BUSINESS(CONSULT(CABINE &
ASSOCIES

مكناس ، 10000، مكناس املغرب
 STE BATIPOL CONSTRUCTION
«شركة عات املسؤو ية املح ود2 

عات ا شريك ا وحي »
وعنوان مورها االجتماعي: 12 

ز وة  يبيا امل خل رقم 1 ، طنجة - 
50000 طنجة املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.42237
بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
اتخاع) تم  (2022 ماي) (27 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)
على) ونص  ا ذي  (:01 رقم) قرار 
الحصص) مجموع  بيع  (- ماولي:)
)1000))حصة من فئة)100)درهم من)
طرف ا سي  مه ي علمي والي,) فائ 2)

ا سي  ادريس بنسذي )
على) ونص  ا ذي  (:02 رقم) قرار 
ماولي:)-)تذيين ا سي  ادريس بنسذي )
ا وطنية) ا تذريف  الحامل  بطاقة 
وحي ) وشريك  كمسير  17918أ  رقم)
-)و قيول استوا ة ا سي ) في ا شركة)
الحامل  بطاقة) والي  علمي  مه ي 
ا تذريف ا وطنية رقم)622816)دال)

من مهامه كمسير في ا شركة)
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
ا ذي) (:06-07-14-17 رقم) بن  
تذ ول ه ه ا بنود) ونص على ماولي:)

من ا نظام االسا�سي  لشركة
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (07 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)5382.
468I

محسن بوقسيم

CHABAB LITAAMIR
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

محسن بوقسيم

حي موالي رشي  مجموعة 3 ز وة 

 casablanca ،0 ، 12 رقم 1 ا بيضاء

maroc

CHABAB LITAAMIR شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

ا زرقطوني ا طابق 7 شوة رقم 

37 ا  ار ا بيضاء - 20000 

ا  ارا بيضاء املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

544607

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (27

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHABAB LITAAMIR

(: بإوجاز) ا شركة  غرض 

.PROMOTEUR IMMOBILIER

شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 

 37 شوة رقم) (7 ا زرقطوني ا طابق)

ا  ار ا بيضاء)-)20000)ا  ارا بيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 400 (: ا سي  عب  املجي  شباب)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

ا سي  اووب شووف):)300)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

300)حصة) (: ا سي  حمي  حران)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

شباب) املجي   عب   ا سي  
عنوا ه(ا))حي ا رحماني ز وة)15)رقم)
 20000 ا بيضاء) مومن  سي ي  (29

ا  ار ا بيضاء)املغرب.
عنوا ه(ا)) شووف  اووب  ا سي  
313)شارع ابن تاشفين اقامة ا سالم)
عمار2 ج طابق)9)عين ا برجة)20000 

ا  ار ا بيضاء)املغرب.
عنوا ه(ا)) حران  حمي   ا سي  
 1 شطر) سكن  بيتي  اقامة  (2 سالم)
رقم) ب  سكنية  ج  م خل  (6 عمار2)
186)ا بر و�سي)20000)ا  ار ا بيضاء)

املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
شباب) املجي   عب   ا سي  
عنوا ه(ا))حي ا رحماني ز وة)15)رقم)
 20000 ا بيضاء) مومن  سي ي  (29

ا  ارا بيضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 27 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)-.
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Soft(finances(sarl

PARA IRMAS
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

Soft(finances(sarl
شارع بئر أ زران عمار2 زينب رقم 4 ، 

16000، سي ي قاسم ا غرب
PARA IRMAS شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي 32 ز وة 

مذمور2 محل رقم 2 - 14000 
ا ونيطر2 املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 
املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
65479

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
تم إع اد ا وا ون) (2022 مارس) (15
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 PARA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.IRMAS

بائع) (- (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

املواد ا شبه ا صي ال ية

-)استراد و تص ور)(بائع أو وسيط).

 32 (: االجتماعي) املور  عنوان 

 14000  -  2 ز وة مذمور2 محل رقم)

ا ونيطر2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 340 (: فطومة) ا غليمي  ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

 330 (: وج ان) بلحسن  ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

 330 (: رحاب) بلحسن  ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي 2 ا غليمي فطومة عنوا ه(ا))

سي ي) (16000  112 رقم) أزغار  حي 

قاسم املغرب.

ا سي 2 بلحسن وج ان عنوا ه(ا))

سي ي) (16000  112 رقم) أزغار  حي 

قاسم املغرب.

ا سي 2 بلحسن رحاب عنوا ه(ا))

سي ي) (16000  112 رقم) أزغار  حي 

قاسم املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي 2 بلحسن رحاب عنوا ه(ا))

سي ي) (16000  112 رقم) أزغار  حي 

قاسم املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (30 االبت ائية با ونيطر2 بتاريخ)

2022)تحت رقم)91535.
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Soft(finances(sarl

ARCHIRU
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

Soft(finances(sarl
شارع بئر أ زران عمار2 زينب رقم 4 ، 

16000، سي ي قاسم ا غرب
ARCHIRU شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي 15 ز وة 

سبو الشوب مكتب 2 ا طابق 
الخامس - 14000 ا ونيطر2 املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
65469

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (25
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ARCHIRU
غرض ا شركة بإوجاز):)-)مهن س)

مذماري.
 15 (: االجتماعي) املور  عنوان 
ا طابق) (2 ز وة سبو الشوب مكتب)
الخامس)-)14000)ا ونيطر2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)
درهم،)موسم كا تالي:

ا سي 2 كو نارا االدري�سي):)1.000 
حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

االدري�سي) كو نارا  ا سي 2 
 61 شوة) قرطبة  ز وة  (1 عنوا ه(ا))
ا ونيطر2) (14000  4 ا فرات) اقامة 

املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

االدري�سي) كو نارا  ا سي 2 
 61 شوة) قرطبة  ز وة  (1 عنوا ه(ا))

ا ونيطر2) (14000  4 ا فرات) اقامة 

املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (30 االبت ائية با ونيطر2 بتاريخ)

2022)تحت رقم)91530.
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ائتما ية ووسف ا بشاري مرتين

UNIVERS-ARCHI
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

ائتما ية ووسف ا بشاري مرتين

شارع الحسن ا ثاني عمار2  تو يب 

ا طبق األول رقم 3 ا ذرائش ، 

92000، ا ذرائش املغرب

UNIVERS-ARCHI شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 238 

تجزئة املغرب الج و  - 92000 

ا ذرائش املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

6885

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (26

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. UNIVERS-ARCHI

(: بإوجاز) ا شركة  غرض 

 L’EXERCICE DE LA PROFESSION

.D’ACHITECTE

عنوان املور االجتماعي):)رقم)238 
 92000 (- الج و ) املغرب  تجزئة 

ا ذرائش املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي 2 حفيظ الجمالي ا بجنوني)
درهم) (100 بويمة) حصة  (1.000 (:

 لحصة).
ا سي  حفيظ الجمالي ا بجنوني):)

1000)بويمة)100)درهم.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا بجنوني) الجمالي  ا سي  حفيظ 
املغرب) تجزئة  (238 رقم) عنوا ه(ا))

الج و )92000)ا ذرائش املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا بجنوني) الجمالي  ا سي  حفيظ 
املغرب) تجزئة  (238 رقم) عنوا ه(ا))

الج و )92000)ا ذرائش املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية با ذرائش بتاريخ)06)وو يو)

2022)تحت رقم)607.
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BUREAU ESSOUFYANI

LAAYOUNE ICE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE(MAROC
LAAYOUNE ICE شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 297 بلوك 
د تجزئة ا وفاق - 70000 ا ذيون 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

41929

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (31

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LAAYOUNE ICE

إ تاج) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا غذائية،) ا ثلج  مكذبات  وتسويق 

تجمي  ا فواكه وا لحوم واألسماك،

،توزيع املنتجات) توزيع ا ذصائر)

أو) كريم  اآليس  بيع  ا غذائية،)

ا ذصائر،

ا تجار2 بشكل) استيراد وتص ور،)

ا وهو2 بكافة) عام في أي عالمة من 

ا تي  ها) اآلالت  جميع  أشكا ها،)

ا طازجة) ا فواكه  أو  با وهو2  صلة 

أواملجففة)

ا غير،) لحساب  ا نول  واملذلبة.) (

ا نول  لحساب الخاص.

املذامالت) جميع  (، عام) وبشكل 

واملا ية) وا صناعية  ا تجارية 

املتذلوة) (، املنوو ة) وغير  واملنوو ة 

بشكل مباشر أو غير مباشر باألنشطة)

أو ا تي من املحتمل) املذكور2 سابوا،)

أن تذزز تحويوها وتطويرها..

 297 (: االجتماعي) املور  عنوان 

 70000 (- ا وفاق) تجزئة  د  بلوك 

ا ذيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: زرتين) محم   ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

ا سي  محم  زرتين):)1000)بويمة)

100)درهم.
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وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) زرتين  محم   ا سي  

شارع ا نويب ميلود الخلوفي)175)حي)

ا ف اء)70000)ا ذيون املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) زرتين  محم   ا سي  

شارع ا نويب ميلود الخلوفي)175)حي)

ا ف اء)70000)ا ذيون املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (02 بتاريخ) با ذيون  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1599/22.

473I

BUREAU ESSOUFYANI

PALAUET ALBENIZ
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE(MAROC

PALAUET ALBENIZ شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

عوبة ابن  افع رقم 08 عات ا رسم 

ا ذواري رقم 17/5408 - 70000 

ا ذيون املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

41951

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 وو يو) (03

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PALAUET ALBENIZ
تنظيم) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
تكنو وجيا) وا فذا يات،) املذارض 
وا تص ور،) اإلستيراد  ا كمبيوتر،)
وا تفاوض،) ول) وا شراء) ا بيع 
ا بضائع  فائ 2 ا غير،) ول ا بضائع)
 لحساب الخاص،)شراء)وبيع ا لوازم)
املكتبية،)شراء)وبيع  وازم املواوالت،)

شراء)وبيع أثاث املكاتب،)...
شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 
عات ا رسم) (08 عوبة ابن  افع رقم)
 70000  -  5408/17 رقم) ا ذواري 

ا ذيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: ا زياني) هاجر  ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
 1000 (: ا زياني) هاجر  ا سي 2 

بويمة)100)درهم.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) ا زياني  هاجر  ا سي 2 
200)دوور الحومر ح ي) بلوك ج رقم)

م).)ا رباط املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) ا زياني  هاجر  ا سي 2 
200)دوور الحومر ح ي) بلوك ج رقم)

م).)ا رباط املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (03 بتاريخ) با ذيون  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1614/2022.
474I

Aïd comptable

STE KAQPRICHIE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

Aïd comptable
 Hay(rachad(bloc 3 num 120

Taza، 35000، Taza(Maroc

STE KAQPRICHIE شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي (في طور ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي اقامة 

شامة ا طابق االول مكتب 9 قصو 
م اح تاز2 - 35000 تاز2 املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.3997
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر حل) (2022 ماي) (25 في) املؤرخ 
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)
 STE KAQPRICHIE( ا شريك ا وحي
مبلغ رأسما ها)50.000)درهم وعنوان)
مورها اإلجتماعي اقامة شامة ا طابق)
(- تاز2) م اح  قصو  (9 مكتب) االول 
35000)تاز2 املغرب  تيجة ل):)انذ ام)

املردودوة.
اقامة) ب  ا تصفية  مور  ح د  و 
قصو) (9 شامة ا طابق االول مكتب)

م اح تاز2)-)35000)تاز2 املغرب.)
و عين:

ا سي (2))عزيز توزاني و عنوا ه(ا))
10)درب سي ي علي توزاني تاز2) رقم)
املغرب كمصفي) تاز2  (35000 ا ذليا)

(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية بتاز2 بتاريخ)31)ماي)2022 

تحت رقم)243.
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FIDUCIAIRE

HARI CAR
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تذيين مسير ج و   لشركة

FIDUCIAIRE
 RUE(ABI(NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
HARI CAR شركة عات املسؤو ية 

املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي 7 ز وة درار 
ابن ازوار اقامة مريان محل رقم 1 7 

ز وة درار ابن ازوار اقامة مريان محل 

رقم 1 30000 فاس املغرب.

تذيين مسير ج و   لشركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.41861

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تذيين) تم  (2022 ماي) (10 في) املؤرخ 

ا سي (2)) ج و   لشركة  مسير 

HARICHLI JAMAL)كمسير وحي 

تبذا  وبول استوا ة املسير.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ا تجارية بفاس بتاريخ)18)ماي)2022 

تحت رقم)2591/2022.

476I

FIDUCIAIRE

JDAE SOFT
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

FIDUCIAIRE

 RUE(ABI(NOUAIM ، 30000، FES

MAROC

JDAE SOFT شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي (في 

طور ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي دوار والد 

بوعبي  دائر2 والد ا طيب - 30000 

فاس املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.57611

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

تورر حل) (2022 ماي) (02 في) املؤرخ 

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)

مبلغ) (JDAE SOFT ا وحي ) ا شريك 

وعنوان) درهم  (100.000 رأسما ها)

بوعبي ) والد  دوار  اإلجتماعي  مورها 

فاس) (30000 (- ا طيب) والد  دائر2 

املغرب  تيجة ل):)ا وباء.

و ح د مور ا تصفية ب دوار والد)

املغرب) ا طيب  والد  دائر2  بوعبي  

30000)فاس املغرب.)
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و عين:
و) الج ع  عتمان  ا سي (2))
اقامة) ا شذبة  تجزئة  (2 عنوا ه(ا))
قادوس) عين  املصلى  حي  (2 ا نصر)
((2) كمصفي) املغرب  فاس  (30000

 لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية)
:)2)تجزئة ا شذبة اقامة ا نصر)2)حي)

املصلى عين قادوس
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ا تجارية بفاس بتاريخ)27)ماي)2022 

تحت رقم)2755/2022.
477I

CABINET(RMILI&ASSOCIES

TALENPRO
إعالن متذ د ا ورارات

CABINET(RMILI&ASSOCIES
 N° 80 RES(LA(PAIX(RUE

 YOUGOUSLAVIE(GUELIZ،
40000، MARRAKECH(MAROC

TALENPRO «شركة عات املسؤو ية 
املح ود2 عات ا شريك ا وحي »

وعنوان مورها االجتماعي: ا شوة 
رقم ص 3 عمار2 01 ا شرف 40000 

Marrakech املغرب.
«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 
.90877

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
تم اتخاع) (2021 28)شتنبر) املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)
قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
حصص) مجموع  حصة  (50 تفويت)
 Mariangela Danmar ا سي 2)
ا سي ) SUAREZ DUQUE) فاءد2 
 Samuel Arturo CARRASCO

 BLASQUEZ
على) ونص  ا ذي  (:2 رقم) قرار 
ماولي:)تغيير ا شكل ا وا وني  لشركة)
مح ود2) مسوو ية  دات  شركة  من 
مح ود2) مسؤؤ ية  دات  شركة  الى 

 لشريك ا واح )

على) ونص  ا ذي  (:3 رقم) قرار 

 Mariangela2 استوا ة ا سي ماولي:)

Danmar SUAREZ DUQUEمن)

منصب شريك مسير)

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

بن  رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
تحيين ا فصول10-7-6-1)من ا نظام)

االسا�سي  لشركة

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (23 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)135988.

478I

Global Infobel

STE AIR SOLAR
شركة عات املسؤو ية املح ود2

حل شركة

Global Infobel

 N°95 3 émé(étage(lotissement

alhouda ، 8000، Agadir(Maroc

STE AIR SOLAR شركة عات 
املسؤو ية املح ود2(في طور 

ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 15 

بلوك 1 شارع عب  هللا براهيم اوت 

ملول اوت ملول 80000 ا زكان 

املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.18163

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تورر حل) (2022 14)مارس) املؤرخ في)

 STE(2شركة عات املسؤو ية املح ود

AIR SOLAR)مبلغ رأسما ها)100.000 

درهم وعنوان مورها اإلجتماعي رقم)

براهيم) هللا  عب   شارع  (1 بلوك) (15

ا زكان) (80000 اوت ملول اوت ملول)

املغرب  تيجة ل):)الخساىر املتتا ية و)

ا عجز عن االستمرار).

 15 و ح د مور ا تصفية ب رقم)

شارع عب  هللا براهيم اوت) (1 بلوك)

ا زكان) (80000 ملول) اوت  ملول 

املغرب.)

و عين:
و) ا وجاجي  حسن  ا سي (2))
تجزىة) (11 رقم) (5 بلوك) عنوا ه(ا))
اوت ملول) (80000 ا فتح اوت ملول)

املغرب كمصفي)(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
أبريل) (08 بتاريخ) با زكان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)665.
479I

شركة في وسو

STE PRO DIVING SARL 
إعالن متذ د ا ورارات

شركة في وسو
102 شارع املوح ون الحسيمة ، 

32000، الحسيمة املغرب
 STE PRO DIVING SARL «شركة 

عات املسؤو ية املح ود2»
وعنوان مورها االجتماعي: 48 شارع 

محم  الخامس ا طابق ا ثاني 
الحسيمة - 32000 الحسيمة 

املغرب.
«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 
.2435

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
تم اتخاع) (2021 25) و بر) املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)
قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
بيع الحصص االجتماعية):)تم تفويت)
جميع حصص ا سي  شوفي أمين الى)

ا سي  رضوان أغزار)
قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)

تنويح ا وا ون االسا�سي  لشركة
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
على) ونص  ا ذي  (:06 رقم) بن  
ماولي:)ومتلك ا سي  عب  اال ه شيلح)
درهم من مساهمات ا شركة) (5000
اغزار5000  رضوان  ا سي   ويمتلك 
من) ا شركة  مساهمات  من  درهم 

اصل)10000)درهم)

على) ونص  ا ذي  (:07 رقم) بن  
ماولي:)ومتلك ا سي  عب  اال ه شيلح)
100)درهم  لحصة) 50)حصة بويمة)
 50 ومتلك) رضوان  اغزار  وا سي  
100)درهم  لحصة من) حصة بويمة)

اصل)100)حصة)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 18 بتاريخ) بالحسيمة  االبت ائية 

مارس)2022)تحت رقم)82.

480I

ste consulting dir SNC 

 GROUP BOUYOUSSEF
 DU FUMIER AGRICOLE ET

COMMERCE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

ste consulting dir SNC
 24AV(ALLAL(BEN(ABDELLAH ،

51000، الحاجب املغرب
 GROUP BOUYOUSSEF

 DU FUMIER AGRICOLE ET
COMMERCE شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي دوار اوت 

علي ابوبكر بطيط الحاجب - 51000 
الحاجب املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
52211

في) مؤرخ  حر  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (16
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 GROUP BOUYOUSSEF (:
 DU FUMIER AGRICOLE ET

. COMMERCE
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غرض ا شركة بإوجاز):)االستغالل)

ا زراعي

عضوية) وأسم 2  أسم 2  تاجر 

ومذادن عضوية

تاجر.

:)دوار اوت) عنوان املور االجتماعي)

علي ابوبكر بطيط الحاجب)-)51000 

الحاجب املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا لطيف) عب   بويوسف  ا سي  

عنوا ه(ا))دواراوت علي ابوبكر بطيط)

الحاجب)51000)الحاجب املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا لطيف) عب   بويوسف  ا سي  

عنوا ه(ا))دوار اوت علي ابوبكر بطيط)

الحاجب)51000)الحاجب املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (06 بتاريخ) بمكناس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)667.

481I

CABINET(RMILI&ASSOCIES

LOCATION LUXURY 26
إعالن متذ د ا ورارات

CABINET(RMILI&ASSOCIES

 N° 80 RES(LA(PAIX(RUE

 YOUGOUSLAVIE(GUELIZ،

40000، MARRAKECH(MAROC

LOCATION(LUXURY 26 «شركة 

عات املسؤو ية املح ود2 عات 

ا شريك ا وحي »

وعنوان مورها االجتماعي: مكتب في 

ا طابق األر�سي في رقم 57 تواطع 

شارع ووغوسالفيا وموالي علي كيليز 

- 40000 مراكش املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.122823

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
اتخاع) تم  (2022 ماي) (04 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)
على) ونص  ا ذي  (:1 رقم) قرار 
االجتماعي) املور  تحويل  ماولي:)
مكتب) ا تالي:) ا ذنوان  الى   لشركة 
 57 رقم) تواطع  األر�سي  ا طابق  في 
شارع ووغوسالفي وموالي علي كيليز)

-)مراكش.
قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)
اضافة تسمية تجارية او شذار  السم)
 GOTAM CARSا تجاري  لشركة

LOCATIONS
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
بن  رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
تحيين ا فصل)4)من ا نظام االسا�سي
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (04 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136092.
482I

االئتمان الجهوي الج و 2

société VIA ITALIA
شركة عات املسؤو ية املح ود2

حل شركة

االئتمان الجهوي الج و 2
تجزئة ا كوهن عمارG 2 شوة 1 

ا ك وة الج و 2 ، 24000، الج و 2 
املغرب

société VIA ITALIA شركة عات 
املسؤو ية املح ود2(في طور 

ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 

ا تباري 2 رقم 11 الج و 2 - 24000 
الج و 2 املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.3987
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر حل) (2022 ماي) (18 في) املؤرخ 
املح ود2) املسؤو ية  عات  شركة 
مبلغ رأسما ها) (société VIA ITALIA
مورها) وعنوان  درهم  (100.000
رقم) (2 ا تباري) تجزئة  اإلجتماعي 
الج و 2) (24000 (- الج و 2) (11

املغرب  تيجة ل):)صذوبة في ا تسيير)
واملنافسة ا ووية.

تجزئة) ب  ا تصفية  مور  ح د  و 
ا تباري)2)رقم)11)الج و 2)-)24000 

الج و 2 املغرب.)
و عين:

و) ا راوب  بوشذيب  ا سي (2))
رقم) كوفاس  داس  ز وة  عنوا ه(ا))
الج و 2) (24000 الج و 2) املالح  (2

املغرب كمصفي)(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (18 االبت ائية بالج و 2 بتاريخ)

2022)تحت رقم)27592.

483I

CAF MAROC

AZOUTIF
شركة عات املسؤو ية املح ود2

حل شركة

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
AZOUTIF شركة عات املسؤو ية 

املح ود2(في طور ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي حي الح اد 

ز وة 60 رقم 17 - 90000 طنجة 
املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.112025
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر حل) (2022 أبريل) (15 املؤرخ في)
املح ود2) املسؤو ية  عات  شركة 
 100.000 مبلغ رأسما ها) (AZOUTIF
اإلجتماعي حي) درهم وعنوان مورها 
 90000  -  17 رقم) (60 الح اد ز وة)
طنجة املغرب  تيجة ل):)ازمة نشاط.

حي) ب  ا تصفية  مور  ح د  و 
 90000  -  17 رقم) (60 الح اد ز وة)

طنجة املغرب.)

و عين:

و) اجضور  عزوز  بن  ا سي (2))
عنوا ه(ا))ز وة)7)رقم)126)حي اساكا)

((2) 54000)خنيفر2 املغرب كمصفي)

 لشركة.

الح ود) اإلقتضاء) وعن   (

املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 

ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (23 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)4534.

484I

Global Infobel

STE SEVOTECH
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

Global Infobel

 N°95 3 émé(étage(lotissement

alhouda ، 8000، Agadir(Maroc

STE SEVOTECH شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي (في طور ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي مجمع 

ا ورد2 عمار2 رقم 9 دشير2 ا زكان 

اوت ملول 80000 ا زكان املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.16177

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

تورر حل) (2019 19)مارس) املؤرخ في)

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)

 STE SEVOTECH ا وحي ) ا شريك 

درهم) (100.000 رأسما ها) مبلغ 

مجمع) اإلجتماعي  مورها  وعنوان 

ا زكان) دشير2  (9 رقم) عمار2  ا ورد2 

املغرب) ا زكان  (80000 ملول) اوت 

 تيجة ل):)الخسائر املتوا ية).

مجمع) ب  ا تصفية  مور  ح د  و 

ا زكان) دشير2  (9 رقم) عمار2  ا ورد2 

ا زكان)80000)ا زكان املغرب.)
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و عين:
 RACHID ا سي (2))
 2 بلوك) و عنوا ه(ا)) (BOUROUAIS
رقم)66)قصبة اوت ملول)80000)اوت)

ملول املغرب كمصفي)(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
أبريل) (30 بتاريخ) با زكان  االبت ائية 

2019)تحت رقم)750.
485I

QUALICIA CONSULTING

EL HAJEB LUX CAR SARL
إعالن متذ د ا ورارات

QUALICIA CONSULTING
اقامة أمين ا طابق ا تاني رقم 14 
ز وة طرفاوة، موالي علي ا شريف 

امل ونة الج و 2 مكناس. ، 50000، 
مكناس املغرب

EL HAJEB LUX CAR SARL «شركة 
عات املسؤو ية املح ود2»

وعنوان مورها االجتماعي: تجزئة 
ا تهامي شارع 2 رقم 24 الحاجب - 

51000 الحاجب املغرب.
«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 
.46083

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
تم اتخاع) (2022 أبريل) (13 املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)
قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
من) ا وا وني  لشركة  ا شكل  تغيير 
الى) شركة عات املسؤو ية املح ود2 
شركة عات املسؤو ية املح ود2 عات)

ا شريك ا وحي )
قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)
 7624 الحصص) مجموع  تفويت 
حصة اجتماعية وا تي كا ت في ملك)
حصة) (3812 محم ) حماد2  ا سي  
توفيق) حكيم  ا سي   و  اجتماعية 
.) فائ 2) اجتماعية) حصة  (3812
الحامل) سذي   ا شهاوبي  ا سي  
 657199  لبطاقة ا وطنية رقم دال)

 4 ا طابق) (16 أو شوة) (6 وا واطن ب)

رياض ا زيتون مكناس.)

قرار رقم)3:)ا ذي ونص على ماولي:)

قبول استوا ة ا سي  حماد2 محم )

من مهامه كمسير  لشركة

قرار رقم)4:)ا ذي ونص على ماولي:)

تذيين ا سي  ا شهاوبي سذي  الحامل)

 657199  لبطاقة ا وطنية رقم دال)

 4 ا طابق) (16 أو شوة) (6 وا واطن ب)

رياض ا زيتون مكناس مسيير ج و )

 لشركة)

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

بن  رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

من) ا وا وني  لشركة  ا شكل  تغيير 

الى) شركة عات املسؤو ية املح ود2 

شركة عات املسؤو ية املح ود2 عات)

ا شريك ا وحي )

بن  رقم)7:)ا ذي ونص على ماولي:)

 7624 الحصص) مجموع  تفويت 

حصة اجتماعية وا تي كا ت في ملك)

حصة) (3812 محم ) حماد2  ا سي  

توفيق) حكيم  ا سي   و  اجتماعية 

.) فائ 2) اجتماعية) حصة  (3812

الحامل) سذي   ا شهاوبي  ا سي  

 657199  لبطاقة ا وطنية رقم دال)

 4 ا طابق) (16 أو شوة) (6 وا واطن ب)

رياض ا زيتون مكناس.)

على) ونص  ا ذي  (:43 رقم) بن  

قبول استوا ة ا سي  حماد2) ماولي:)

محم  من مهامه كمسير  لشركة

على) ونص  ا ذي  (:43 رقم) بن  

تذيين ا سي  ا شهاوبي سذي ) ماولي:)

دال) رقم  ا وطنية  الحامل  لبطاقة 

 16 أو شوة) (6 وا واطن ب) (657199

مكناس) ا زيتون  رياض  (4 ا طابق)

مسيير ج و   لشركة)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (27 بتاريخ) بمكناس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)1968.

486I

مستامنة شامة

BENMIMO IMMOBILIER
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تفويت حصص

مستامنة شامة
شارع املسير2 رقم 142 ا طابق االول 

ا ناظور شارع املسير2 رقم 142 
ا طابق االول ا ناظور، 62000، 

ا ناظور املغرب
BENMIMO IMMOBILIER شركة 

عات املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 41 
شارع 292 حي عاريض ا ناظور - 

62000 ا ناظور املغرب.
تفويت حصص

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.23543

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تمت) (2022 ماي) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):
بنذي�سى ا راعي) ((2) تفويت ا سي )
250)حصة اجتماعية من أصل)500 
ا راعي منير) ((2) حصة  فائ 2 ا سي )

بتاريخ)18)ماي)2022.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
ماي) (30 بتاريخ) با ناضور  االبت ائية 

2022)تحت رقم)844.
487I

مستامنة شامة

 TRANSPORT
INTERNATIONAL DARRAZ
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع املسير2 رقم 142 ا طابق االول 

ا ناظور شارع املسير2 رقم 142 
ا طابق االول ا ناظور، 62000، 

ا ناظور املغرب
 TRANSPORT INTERNATIONAL

DARRAZ شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي دوار 

اكذواا ابوعالتيين اركمان ا ناظور - 
62000 ا ناظور املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
24179

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (22
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 TRANSPORT INTERNATIONAL

.DARRAZ
:) ول) بإوجاز) ا شركة  غرض 
ا ودائع و االرسا يات ا وطني و ا  ولي
ا غير) لحساب  ا بضائع   ول 

ا وطني و ا  ولي
ا تص ور و االستيراد.

دوار) (: االجتماعي) املور  عنوان 
(- اكذواا ابوعالتيين اركمان ا ناظور)

62000)ا ناظور املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
1.000)حصة) (: ا سي  دراز حسن)

بويمة)100)درهم  لحصة).
 100000 (: حسن) دراز  ا سي  

بويمة)100)درهم.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  دراز حسن عنوا ه(ا))دوار)
اكذوشة ا بوعالتيين اركمان ا ناظور)

62000)ا ناظور املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  دراز حسن عنوا ه(ا))دوار)
اكذوشة ا بوعالتيين اركمان ا ناظور)

62000)ا ناظور املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (23 بتاريخ) با ناضور  االبت ائية 

2022)تحت رقم)790.
488I
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CAF MANAGEMENT

AGROTEAM
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تفويت حصص

CAF MANAGEMENT
ا ز وة 37 ا رقم 17 حي ا هناء ، 
20210، ا  ار ا بيضاء املغرب

AGROTEAM شركة عات املسؤو ية 
املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي مساحة 
ا باب ا فا 3 ز وة باب املنصور 

ا طابق االول مكتب رقم 3 - 20210 
ا  ار ا بيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.408263
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تمت) (2021 فبراور) (10 في) املؤرخ 

املصادقة على):
ربيعي) خا    ((2) ا سي ) تفويت 
800)حصة اجتماعية من أصل)800 
ربيع  ادي) ((2) ا سي ) حصة  فائ 2 

بتاريخ)10)فبراور)2021.
زينبة بورحيم) ((2) تفويت ا سي )
200)حصة اجتماعية من أصل)200 
ربيع  ادي) ((2) ا سي ) حصة  فائ 2 

بتاريخ)10)فبراور)2021.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
 19 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

فبراور)2021)تحت رقم)766557.
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ste(cofiguer(sarl

 STE LAHROUCHI
DISTRIBUTION

شركة عات املسؤو ية املح ود2
تأسيس شركة

ste(cofiguer(sarl
 av(guennad(tayeb 1 etage(n3
guercif ، 35100، guercif(maroc

 STE LAHROUCHI
DISTRIBUTION شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي امللك 
املسمى ا بركة 16 ا طابق ا رابع 
شارع موالي الحسن - 35100 

جرسيف املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

2331

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 

تم إع اد ا وا ون) (2022 مارس) (28

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LAHROUCHI DISTRIBUTION

محطة) (- (: غرض ا شركة بإوجاز)

ا وقود

-)موهى،)مطذم.

امللك) (: االجتماعي) املور  عنوان 

املسمى ا بركة)16)ا طابق ا رابع شارع)

جرسيف) (35100 (- الحسن) موالي 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 500 (: ووسف  هرو�سي) ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

 500 (: محم   هرو�سي) ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  ووسف  هرو�سي عنوا ه(ا))

دوار اوالد محن  عين ا زهر2 ا  ريوش)

62253)ا  ريوش املغرب.

ا سي  محم   هرو�سي عنوا ه(ا))

دوار اوالد محن  عين ا زهر2 ا  ريوش)

62253)ا  ريوش املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  ووسف  هرو�سي عنوا ه(ا))

دوار اوالد محن  عين ا زهر2 ا  ريوش)

62253)ا  ريوش املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (30 االبت ائية بجرسيف بتاريخ)

2022)تحت رقم)1334/2022.

490I

ste(cofiguer(sarl

STE AHL ANGAD

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

قفل ا تصفية

ste(cofiguer(sarl

 av(guennad(tayeb 1 etage(n3

guercif ، 35100، guercif(maroc

STE AHL ANGAD شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي : مزكيتام 

املركز - 35100 جرسيف املغرب.

قفل ا تصفية

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

.707

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

تورر حل) (2022 أبريل) (13 املؤرخ في)

عات) شركة  (STE AHL ANGAD

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي  مبلغ رأسما ها)10.000)درهم)

مزكيتام) اإلجتماعي  مورها  وعنوان 

املغرب) جرسيف  (35100 (- املركز)

 تيجة  لم تحوق اي ربح.

و عين:

و) امزيان  ا كبير  ا سي (2))

تارت) مزكيتام  ا كي   دوار  عنوا ه(ا))

كمصفي) املغرب  جرسيف  (35100

(2)) لشركة.

و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)

وفي مزكيتام) (2022 أبريل) (13 بتاريخ)

املركز)-)35100)جرسيف املغرب.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (30 االبت ائية بجرسيف بتاريخ)

2022)تحت رقم)1333/2022.

491I

ste consulting dir SNC 

AWRACHE MEKNES 
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

حل شركة

ste consulting dir SNC

 24AV(ALLAL(BEN(ABDELLAH ،

51000، الحاجب املغرب

 AWRACHE MEKNES شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي (في طور ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي اوت نذمان 

رقم 21 الحاجب - 51000 الحاجب 

املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.39421

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تورر حل) (2021 وناور) (01 املؤرخ في)

مح ود2) مسؤو ية  عات  شركة 

 AWRACHE ا وحي ) ا شريك  عات 

 60.000 رأسما ها) مبلغ  (MEKNES

درهم وعنوان مورها اإلجتماعي اوت)

 51000 (- الحاجب) (21 رقم) نذمان 

مشاكل) (: الحاجب املغرب  تيجة ل)

ما ية.

اوت) ب  ا تصفية  مور  ح د  و 

 51000 (- الحاجب) (21 رقم) نذمان 

الحاجب املغرب.)

و عين:

وحي عالل و عنوا ه(ا)) ا سي (2))

 25 رقم) (15 ز وة) ا تهامي  تجزئة 

املغرب) الحاجب  (51000 الحاجب)

كمصفي)(2)) لشركة.

الح ود) اإلقتضاء) وعن   (

املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 

ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (10 بتاريخ) بمكناس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)144.

492I
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ECO FINANCE

DARKSTORE
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تفويت حصص

ECO FINANCE
ز وة سوراط إقامة إسالم، رقم 52 
املذاريف، 20370، ا  ار ا بيضاء 

املغرب
DARKSTORE شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي 23، ز وة 
بن منير ا طابق ا سفلي، مذاريف 
23، ز وة بن منير ا طابق ا سفلي، 

مذاريف 20330 ا  ار ا بيضاء 
املغرب.

تفويت حصص
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.514211
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تمت) (2022 ماي) (05 في) املؤرخ 

املصادقة على):
 BLACKSHIP ((2) ا سي ) تفويت 
اجتماعية) حصة  (BLACKSHIP 15
حصة  فائ 2 ا سي ) (100 من أصل)
ماي) (05 بتاريخ) ا سبتي  (2)) بيل 

.2022
 BLACKSHIP ((2) ا سي ) تفويت 
اجتماعية) حصة  (BLACKSHIP 45
حصة  فائ 2 ا سي ) (100 من أصل)
LMLOG LMLOG((2))بتاريخ)05)ماي)

.2022
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
 30 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)825724.
493I

CAF MANAGEMENT

AGROTEAM
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تذيين مسير ج و   لشركة

CAF MANAGEMENT
ا ز وة 37 ا رقم 17 حي ا هناء ، 
20210، ا  ار ا بيضاء املغرب

AGROTEAM شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي مساحة 

ا باب ا فا 3 ز وة باب املنصور 

ا طابق االول مكتب رقم 3 - 20210 

ا  ار ا بيضاء املغرب.

تذيين مسير ج و   لشركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.408263

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تم تذيين) (2022 أبريل) (26 املؤرخ في)

مسير ج و   لشركة ا سي (2)) ادي)

ربيع كمسير وحي 

تبذا إلقا ة مسير.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 06 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)823332.
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ste(cofiguer(sarl

STE DAR STOF
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

ste(cofiguer(sarl

 av(guennad(tayeb 1 etage(n3

guercif ، 35100، guercif(maroc

STE DAR STOF شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي مراب دوار 

اوالد صالح با ربحية هوار2 اوالد رحو 

جرسيف - 35100 جرسيف املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

2301

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
تم إع اد ا وا ون) (2022 مارس) (07

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DAR STOF

:) ول) بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا بضائع وطني و دولي لحساب ا غير.

عنوان املور االجتماعي):)مراب دوار)

اوالد صالح با ربحية هوار2 اوالد رحو)

جرسيف)-)35100)جرسيف املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: ا سي  عثماني مصطفى)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  عثماني مصطفى عنوا ه(ا))

رحو) اوالد  هوار2  صالح  اوالد  دوار 

جرسيف)35100)جرسيف املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  عثماني مصطفى عنوا ه(ا))

رحو) اوالد  هوار2  صالح  اوالد  دوار 

جرسيف)35100)جرسيف املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية بجرسيف بتاريخ)25)أبريل)

2022)تحت رقم)1308/2022.

495I

MOUNYA

REDAMAR PISCADOS
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

MOUNYA

 RUE(MY(RACHID(LAAYOUNE ،

70000، LAAYOUNE(MAROC

REDAMAR PISCADOS شركة 

عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي حي خط 
ا رملة شارع اكفول رقم 18 ا ذيون 

- 70000 ا ذيون املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

40823

في) مؤرخ  موثق  عو   بموت�سى 

تم إع اد ا وا ون) (2022 مارس) (16

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.REDAMAR PISCADOS

ا صي ) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا بحري

ا تجمي 

بيع االسماك بالجملة وا توسيط.

:)حي خط) عنوان املور االجتماعي)

ا رملة شارع اكفول رقم)18)ا ذيون)-)

70000)ا ذيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) مرزوكي  عادل  ا سي  

ا ذرائش) ا ذيون  تجزئة  (17 رقم)

92000)ا ذرائش املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) مرزوكي  عادل  ا سي  

ا ذرائش) ا ذيون  تجزئة  (17 رقم)

92000)ا ذرائش املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

مارس) (18 االبت ائية با ذيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)768.

496I
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ETS COMPTA HOUSE

SOTRASEC
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

حل شركة

ETS COMPTA HOUSE

 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

SOTRASEC شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي (في 

طور ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي سبت 

اوت رحو خنيفر2 - 54000 خنيفر2 

املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.1135

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تورر حل) (2022 وناور) (31 املؤرخ في)

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)

مبلغ) (SOTRASEC ا وحي ) ا شريك 

وعنوان) درهم  (100.000 رأسما ها)

رحو) اوت  سبت  اإلجتماعي  مورها 

املغرب) خنيفر2  (54000 (- خنيفر2)

 تيجة ل):)حل ا شركة.

سبت) ب  ا تصفية  مور  ح د  و 

خنيفر2) (54000 (- اوت رحو خنيفر2)

املغرب.)

و عين:

و) الحمو�سي  مو�سى  ا سي (2))

خنيفر2) رحو  اوت  سبت  عنوا ه(ا))

((2) 54000)خنيفر2 املغرب كمصفي)

 لشركة.

الح ود) اإلقتضاء) وعن   (

املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 

ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (05 بتاريخ) بخنيفر2  االبت ائية 

2022)تحت رقم)190.

497I

MSEFER(&(ASSOCIES

RJ HEYN MADE TEX
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

MSEFER & ASSOCIES
شارع ابن سينا ، 20380،  ( 88

ا  ار ا بيضاء املغرب
RJ HEYN MADE TEX شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي 41 ، شارع 
زركتوني ، ا طابق 7 ، ا شوة 37 - 

20050 ا  ار ا بيضاء املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

543751
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (12
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 RJ (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HEYN MADE TEX
صنع) (• (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

املالبس.
بيع في املتجر أو) (، ،)شراء) •)صنع)

عبر اإل تر ت.
•)استيراد و تص ور

•)االستشارات وا ت ريب.
الجاهز2) املالبس  بيع  (•
وا سلع) املوضة  وإكسسوارات 
واملنسوجات) الخام  واملواد  الجل وة 
والجلود وإكسسوارات ا تجميع وأي)
مفي 2 وضرورية  صنع) أخرى  مواد 

اإلب اعات.
(، املصممين) منتجات  بيع  (•
مثل) (، ا فنية) املذارض  ونشاط 
ا صور) ومذارض  (، األح اث) تنظيم 
أو) ا فنية  واألشياء) (، واملنحوتات) (،

املسيرات)؛
جميع املذامالت) (، وبشكل أعم) (•
ا تجارية وا صناعية واألوراق املا ية)
بشكل) املرتبطة  (، واملا ية) وا ذوارية 
مباشر أو غير مباشر باألشياء)املذكور2)

أو ا تي من املحتمل أن تذزز) (، أعاله)
(، ا شركة) وتطوير  األرباح  تحويق 
غير) أو  مباشر2  أي مشاركة  وكذ ك 
مباشر2)،)بأي شكل من األشكال)،)في)
ا شركات ا تي تسعى  تحويق أه اف)

مماثلة أو عات صلة..
(، (41 (: االجتماعي) املور  عنوان 
ا شوة) (، (7 ا طابق) (، شارع زركتوني)

37 - 20050)ا  ار ا بيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  ربيع ا رحاوي):)500)حصة)

بويمة)50.000)درهم  لحصة).
ا سي  جذفر بنزكري):)500)حصة)

بويمة)50.000)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) ا رحاوي  ربيع  ا سي  
 03 شوة) ب  (2 مبني) سيتي  جو ف 
 27182 بوسكور2) الخضراء) امل ونة 

ا  ار ا بيضاء)املغرب.
عنوا ه(ا)) بنزكري  جذفر  ا سي  
222)شارع املواومة ا  ور)3)شوة)20 

90020)ا  ار ا بيضاء)املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) ا رحاوي  ربيع  ا سي  
 03 شوة) ب  (2 مبني) سيتي  جو ف 
 27182 بوسكور2) الخضراء) امل ونة 

ا  ار ا بيضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 20 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)824789.
498I

HACHIM

غي طرونس
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

HACHIM
 HAY(CHRIFA(RUE 1 IMM 37 N
 70 AIN(CHOK(CASABLANCA،
20030، CASABLANCA(MAROC

غي طرونس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 61 شارع 

ال ة  ياقو2 زاويةمصطفى املذاني 

ا طابق ا ثاني رقم 62 - 20400 ا  ار 

ا بيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

545019

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (17

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

غي) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

طرونس.

ا نول) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا وطني وا  ولي.

61)شارع) عنوان املور االجتماعي):)

املذاني) زاويةمصطفى  ال ة  ياقو2 

ا طابق ا ثاني رقم)62 - 20400)ا  ار)

ا بيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: باح) باولو  ا سي  محم  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  محم  باولو باح عنوا ه(ا))

 16600 باجنول) مارسيل  شارع  (35

 ين سور توفري فرنسا.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  محم  باولو باح عنوا ه(ا))

 16600 باجنول) مارسيل  شارع  (35

 ين سور توفري فرنسا.
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باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 01 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)825950.

499I

ETS COMPTA HOUSE

MIHAD AUTO
إعالن متذ د ا ورارات

ETS COMPTA HOUSE
 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

MIHAD AUTO «شركة عات 
املسؤو ية املح ود2 عات ا شريك 

ا وحي »
وعنوان مورها االجتماعي: 15 حي 
ا رحمة خنيفر2 - - خنيفر2 املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.3769
بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
اتخاع) تم  (2022 ماي) (13 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)
على) ونص  ا ذي  (:01 رقم) قرار 
ماولي:)تفويت ا سي  ا وا�سي ابراهيم)

500)حصة  لسي  اعنيني واسين)
على) ونص  ا ذي  (:02 رقم) قرار 
خ وجة) ا سي 2عبي   تفويت  ماولي:)

500)حصة  لسي  اعنيني واسين
على) ونص  ا ذي  (:03 رقم) قرار 
ا وا�سي) ا سي   استوا ة  ماولي:)
ابراهيم و تذيين ا سي  اعنيني واسين)

املسير ا وحي   لشركة
على) ونص  ا ذي  (:04 رقم) قرار 
تغيير ا شركة من شركة عات) ماولي:)
الى شركة عات) املسؤو ية املح ود2 
ا شريك) عات  املح ود2  املسؤو ية 

ا وحي 
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
بن  رقم)7:)ا ذي ونص على ماولي:)

تفويت الحصص
على) ونص  ا ذي  (:13 رقم) بن  
تذيين املسيرالج و  و ا وحي ) ماولي:)

 لشركة.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (25 بتاريخ) بخنيفر2  االبت ائية 

2022)تحت رقم)219.
500I

FIDUCIAIRE NAKHIL

LA MINIERE D›AFRIQUE
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تفويت حصص

FIDUCIAIRE NAKHIL
 Imm. n° 60 Appt. n°4 Bd.

 Abdelkrim(El(Khattabi(Gueliz -
 Marrakech ، 40000، marrakech

maroc
LA MINIERE D›AFRIQUE شركة 

عات املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي مكتب رقم 
2 على ا يمين شوة رقم 6 زاوية شارع 

طارق بن زياد وابن عائشة اقامة 
اكسل سيور عمار2 18 - 40000 

مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.124919

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تمت) (2022 ماي) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):
رضوان حرار2) ((2) تفويت ا سي )
أصل) من  اجتماعية  حصة  (500
((2) ا سي ) حصة  فائ 2  (1.000
أسماء)ا  فاعي بتاريخ)18)ماي)2022.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
ماي) (31 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136306.
501I

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

 MARKET GLOBAL
SOLUTIONS ماركيط كلوبال 

صوليصيون
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

 EXPERTS CONSULTANTS DU
DETROIT

90 شارع ووسف إبن تاشفين رقم 
85 ، 90000، طنجة املغرب

 MARKET GLOBAL SOLUTIONS
ماركيط كلوبال صو يصيون شركة 

عات املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي ا تجزئة 7 
املستودع رقم 76، مجال ا نشاط 

االقتصادي  لفني ق املنطوة الحر2 
وادي  يكرو ا فني ق. - 13000 

ا فني ق املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

31655
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (16
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 MARKET GLOBAL SOLUTIONS

ماركيط كلوبال صو يصيون.
استيراد) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
واملواد) املنتجات  كافة  واستغالل 

املنز ية واملطبخ.
ا تجزئة) (: عنوان املور االجتماعي)
76،)مجال ا نشاط) 7)املستودع رقم)
االقتصادي  لفني ق املنطوة الحر2)
 13000 (- ا فني ق.) وادي  يكرو 

ا فني ق املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 50.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  حسن ا ياسني):)26)حصة)

بويمة)1.000)درهم  لحصة).
 24 (: ا ياسني) اسماعيل  ا سي  

حصة بويمة)1.000)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) ا ياسني  ا سي  حسن 
ا فني ق) (50 مجمع االمين،)فيال رقم)

13000)ا فني ق املغرب.
ا ياسني) اسماعيل  ا سي  
عنوا ه(ا))مجمع االمين،)فيال رقم)50 

ا فني ق)13000)ا فني ق املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) ا ياسني  ا سي  حسن 
ا فني ق) (50 مجمع االمين،)فيال رقم)

13000)ا فني ق املغرب
ا ياسني) اسماعيل  ا سي  
عنوا ه(ا))مجمع االمين،)فيال رقم)50 

ا فني ق)13000)ا فني ق املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (31 بتاريخ) بتطوان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1295.

502I

جيسطراكو

MAROC LAMINAGE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
رفع رأسمال ا شركة

جيسطراكو
حي ا ذمارية، ح ائق ا و س 
 ،GH8 2كا يفور يا 511، عمار

ا طابق 3، رقم 24 شارع ا و س، 
عين ا شق،، 20480، ا  ار ا بيضاء 

املغرب
MAROC LAMINAGE شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي املنطوة 
ا صناعية، دوار  يساسفة، تجزئة 
رقم 4،  يساسفة، - 20232 ا  ار 

ا بيضاء املغرب.
رفع رأسمال ا شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.75737

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تم) (2022 مارس) (02 في) املؤرخ 
ق ره) بمبلغ  ا شركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم») (1.000.000»
«3.000.000)درهم»)إلى)«4.000.000 
درهم»)عن طريق):)إدماج احتياطي أو)
أرباح أو عالوات إص ار في رأس املال.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 13 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

أبريل)2022)تحت رقم)821154.

503I
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F.M CONSULTING

ؤ ل ك إفينت
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

F.M CONSULTING

 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME(ETAGE(APPT.2 N°54

 CASABLANCA ، 20130،

CASABLANCA MAROC

ؤ ل ك إفينت شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي (في 

طور ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي 96 شارع 

أ فا، إقامة ربيع أ فا، شوة 71، 

ا طابق ا سابع، ا  ارا بيضاء - 

20220 ا  ارا بيضاء املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.423621

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تورر حل) (2022 وناور) (26 املؤرخ في)

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)

ا شريك ا وحي  ؤ ل ك إفينت مبلغ)

وعنوان) درهم  (100.000 رأسما ها)

أ فا،) شارع  (96 اإلجتماعي) مورها 

ا طابق) (،71 شوة) أ فا،) ربيع  إقامة 

 20220 (- ا  ارا بيضاء) ا سابع،)

(: ل) املغرب  تيجة  ا  ارا بيضاء)

تصفية نهائية  غرض ا شركة.

 96 ب) ا تصفية  مور  ح د  و 

شوة) أ فا،) ربيع  إقامة  أ فا،) شارع 

(- ا  ارا بيضاء) ا طابق ا سابع،) (،71

20220)ا  ارا بيضاء)املغرب.)

و عين:

و) هللا  خلف  زهير2  ا سي (2))

حي محم ي مسج  كبير) عنوا ه(ا))

ا يوسفية) (46302  4 رقم) (4 طريق)

املغرب كمصفي)(2)) لشركة.

الح ود) اإلقتضاء) وعن   (

املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 

ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
 31 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)825967.
504I

MSEFER(&(ASSOCIES

NEW TECH IMMOBILIER
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تحويل املور االجتماعي  لشركة

MSEFER & ASSOCIES
شارع ابن سينا ، 20380،  ( 88

ا  ار ا بيضاء املغرب
 NEW TECH IMMOBILIER

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 57 شارع 
األخوان بوسيجور - 20200 ا  ار 

ا بيضاء املغرب.
تحويل املور االجتماعي  لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.172621

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تم) (2022 مارس) (15 في) املؤرخ 
الحالي) االجتماعي  املور  تحويل 
األخوان) شارع  (57» من)  لشركة 
ا بيضاء) ا  ار  (20200 (- بوسيجور)
مبنى ووع) (N 3 طابق) (2» إلى) املغرب»)
الحضاري) وكا ة  143E7ا توسيم  في)
ا بيضاء) ا  ار  (20190 (-  يساسفة)

املغرب».
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 16 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)824158.
505I

FAEC SARL

EXPERT LIV SARL AU
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

FAEC SARL
رقم 12 شارع الحسن ا تاني م.ح ، 

30000، فاس املغرب
EXPERT LIV SARL AU شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي (في طور ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي شوة 2 

ا طابق 1 ز وة الجزائر م.ج - 30000 
فاس املغرب.
حل شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.62613

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
2022)تورر حل) 18)فبراور) املؤرخ في)
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)
 EXPERT LIV SARL( ا شريك ا وحي
AU)مبلغ رأسما ها)1.000.000)درهم)
 2 شوة) اإلجتماعي  مورها  وعنوان 
ا طابق)1)ز وة الجزائر م.ج)-)30000 
فاس املغرب  تيجة ل):)قرار ا شريك)

ا وحي .
 2 و ح د مور ا تصفية ب شوة)
ا طابق)1)ز وة الجزائر م.ج)-)30000 

فاس املغرب.)
و عين:

براد2) امله ي  محم   ا سي (2))
شارع) ا ورد  درب  (20 عنوا ه(ا)) و 
املغرب) فاس  (3000 الخطيب) ابن 

كمصفي)(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
مارس) (04 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)1179.
506I

fiduazizi

 EL GHAZI BEL QZIZ 
CONSULTING

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمر املختار حي ا و س شارع 
عمر املختار حي ا و س، 7000، 

ا ذيون املغرب
 EL GHAZI BEL QZIZ 

CONSULTING شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 

ا وكا ة 01 بلوك د رقم 409 تجزئة 

ا وكا ة 01 بلوك د رقم 409 70000 

ا ذيون املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

41475

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (06

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GHAZI BEL QZIZ CONSULTING

مساع 2) (: غرض ا شركة بإوجاز)

وجميع) االقتصادوين  ا فاعلين 

الخ مات عات ا صلة.

تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 

تجزئة) (409 بلوك د رقم) (01 ا وكا ة)

ا وكا ة)01)بلوك د رقم)409 70000 

ا ذيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: قور2) فاطمة  ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

 1000 (: قور2) فاطمة  ا سي 2 

بويمة)100)درهم.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) قور2  فاطمة  ا سي 2 

ا سادس) محم   محج  ا فتح  حي 

 70000  07 رقم) ا شوة  (01 عمار2)

ا ذيون املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
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عنوا ه(ا)) قور2  فاطمة  ا سي 2 
ا سادس) محم   محج  ا فتح  حي 
 70000  07 رقم) ا شوة  (01 عمار2)

ا ذيون املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (06 بتاريخ) با ذيون  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1256/2022.

507I

Bouchama energie sarl au

 GASMI REPARATION
AUTOMOBILE

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

تأسيس شركة

Bouchama energie sarl au
166 شارع الجيش امللكي كلميم ، 

81000، كلميم املغرب
 GASMI REPARATION

AUTOMOBILE شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 
الحسن ا ثاني حي مركزاسا اسا/

ا زاك 81306 اسا املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
4137

 28 في) مؤرخ  حر  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل)
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 GASMI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.REPARATION AUTOMOBILE
اصالح) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا سيارات.
شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 
اسا/ مركزاسا  حي  ا ثاني  الحسن 

ا زاك)81306)اسا املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)
درهم،)موسم كا تالي:

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) كاسمي  محن   ا سي  
اسا/ (81306 اسا) املستشفى  مركز 

ا زاك املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) كاسمي  محن   ا سي  
اسا/ (81306 اسا) املستشفى  مركز 

ا زاك املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (17 بتاريخ) بكلميم  االبت ائية 

2022)تحت رقم)189/2022.
508I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

DOL REAL ESTATE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شارع املغرب ا ذربي رقم 2 ا طابق 
األول تطوان ، 93000، تطوان 

املغرب
DOL REAL ESTATE شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

مذركة أ وال رقم 16 ا طابق األر�سي 
رقم 3 تطوان - 93000 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
31513

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (19
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 DOL (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.REAL ESTATE
غرض ا شركة بإوجاز):)ا تجار2 في)

ا ذوارات.
شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 
مذركة أ وال رقم)16)ا طابق األر�سي)
تطوان) (93000 (- تطوان) (3 رقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  جمال ا  ون وحي ):)1.000 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
وحي ) ا  ون  جمال  ا سي  
 49 ا رقم) (05 عنوا ه(ا))شارع محم )
ط)02)تطوان)93000)تطوان املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
وحي ) ا  ون  جمال  ا سي  
 49 ا رقم) (05 عنوا ه(ا))شارع محم )
ط)02)تطوان)93000)تطوان املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
أبريل) (29 بتاريخ) بتطوان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1128.
509I

auditexpert

DIMAFES MARKET
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

auditexpert
 n 5 Rue(Ghassan(Kanafani 6

 eme(etage(fes(n 5 Rue(Ghassan
 Kanafani 6 eme(etage(fes،

30000، Fes(maroc
DIMAFES MARKET شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي واقوتة 10 

تجزئة واقوتة مفاطذة اك ال بالد 

ا تازي فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

72757

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 

ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (18

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DIMAFES MARKET

ا تغ وة) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا ذامة.

واقوتة) (: االجتماعي) املور  عنوان 

10)تجزئة واقوتة مفاطذة اك ال بالد)

ا تازي فاس)-)30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  محم  باسل عنوا ه(ا))رقم)

الج و 2) امل ونة  املنزه  تجزئة  (281

صفرو)31000)صفرو املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  محم  باسل عنوا ه(ا))رقم)

الج و 2) امل ونة  املنزه  تجزئة  (281

صفرو)31000)صفرو املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (01 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2860.

510I
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CABINET CONSEIL ACHOURI

NOUDINA
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تحويل املور االجتماعي  لشركة

CABINET CONSEIL ACHOURI

 BD(MOHAMED 5 PASSAGE

 GALINARI(NUMERO 97

 PREMIERE(ETAGE، 20000،

CASABLANCA MAROC MAROC

NOUDINA شركة عات املسؤو ية 

املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي مذرض 

 la واسر املحلي رقم 9 66/64 شارع

Liberté(Gueliz - - 40000 مراكش 

املغرب.

تحويل املور االجتماعي  لشركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.15371

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

2022)تم تحويل) 03)وو يو) املؤرخ في)

من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 

 64/66  9 «مذرض واسر املحلي رقم)

 la(Liberté(Gueliz(-( شارع)40000)-

«ا  ار ا بيضاء) إلى) مراكش املغرب»)

ممر) (، الخامس) محم   شارع  (97 (،

ا بيضاء) ا  ار  (20000 (- غا يناري.)

املغرب».

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (31 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136289.

511I

AUDINET

SERVIKASH
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

AUDINET

 RUE AIT OURIR BD MLY 03

 YOUSSEF(CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA(MAROC

SERVIKASH شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 
7 طريق 56 حي ا فتح 2 سي ي 

مذروف ا  ار ا بيضاء 20000 ا  ار 
ا بيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
543435

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 وو يو) (02
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SERVIKASH
تحويل) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

األموال محلًيا ودو ًيا
 ول ا بيا ات

وا كهرباء) املياه  فواتير  دفع 
وا هاتف وجميع الخ مات املماثلة

(إص ار) ا تذاكر) وبيع  شراء)
 TRAM ONCF تذاكر من  وع ا نول)
ووسائل ا نول األخرى وإعاد2) (CTM
شحن تذاكر الجواز  لطرق ا سريذة)

املغربية.
 7 رقم) (: االجتماعي) املور  عنوان 
طريق)56)حي ا فتح)2)سي ي مذروف)
20000)ا  ار ا بيضاء) ا  ار ا بيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 200.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 2.000 (: احفا) بوجمذة  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
 2000 (: احفا) بوجمذة  ا سي  

بويمة)100)درهم.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) احفا  بوجمذة  ا سي  
ا شق) عين  اوبراوون  تجزئة  (197

20000)ا  ار ا بيضاء)املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) احفا  بوجمذة  ا سي  
ا شق) عين  اوبراوون  تجزئة  (197

20000)ا  ار ا بيضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 18 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)824482.
512I

Bouchama energie sarl au

bouchama energie
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تذيين مسير ج و   لشركة

Bouchama energie sarl au
166 شارع الجيش امللكي كلميم ، 

81000، كلميم املغرب
bouchama energie شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي 166 شارع 

الجيش امللكي كلميم 166 شارع 
الجيش امللكي كلميم 81000 كلميم 

املغرب.
تذيين مسير ج و   لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.3847

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تذيين) تم  (2022 ماي) (12 في) املؤرخ 
ا سي (2)) ج و   لشركة  مسير 

بوشمة ابراهيم كمسير وحي 
تبذا  وبول استوا ة املسير.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (20 بتاريخ) بكلميم  االبت ائية 

2022)تحت رقم)194/2022.
513I

COFISCOM

EL MIAD SERVICES
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
قفل ا تصفية

COFISCOM
 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC
EL MIAD SERVICES شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي : رقم 6 
ز وة الح وبية حي االمل - 63300 

بركان املغرب.
قفل ا تصفية

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
.3999

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
2021)تورر حل) 02)شتنبر) املؤرخ في)
عات) شركة  (EL MIAD SERVICES
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 
 100.000 رأسما ها) مبلغ  ا وحي  
اإلجتماعي) مورها  وعنوان  درهم 
(- االمل) حي  الح وبية  ز وة  (6 رقم)
املغرب  تيجة  ألزمة) بركان  (63300
على) ا و ر2  وع م  االقتصادوة 

منافسة سوق ا شغل).
و عين:

علوي) مراني  مه ي  ا سي (2))
حي) الح وبية  ز وة  (06 عنوا ه(ا)) و 
االمل)63300)بركان املغرب كمصفي)

(2)) لشركة.
و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)
06)ز وة) 2021)وفي) 20)شتنبر) بتاريخ)
بركان) (63300 (- الح وبية حي االمل)

املغرب.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (02 بتاريخ) ببركان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)308.
514I

COFISCOM

 SOCIETE MAGHRIBINE DE
LA TOPOGRAPHIE

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

قفل ا تصفية

COFISCOM
 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

 SOCIETE MAGHRIBINE DE LA
 TOPOGRAPHIE
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شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي : 49 ز وة 
بني عتيق حي ا فتح ا طابق االول - 

63300 بركان املغرب.
قفل ا تصفية

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
.3951

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تورر حل) (2022 ماي) (09 في) املؤرخ 
 SOCIETE MAGHRIBINE DE
عات) شركة  (LA TOPOGRAPHIE
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 
 100.000 رأسما ها) مبلغ  ا وحي  
 49 اإلجتماعي) درهم وعنوان مورها 
ا طابق) ا فتح  حي  عتيق  بني  ز وة 
بركان املغرب  تيجة) (63300 (- االول)
منافسة) على  ا و ر2  وع م   الزمة 

ا سوق).
و عين:

املج وبي) ا  ون  ا سي (2)) ور 
حي) عتيق  بني  ز وة  (49 عنوا ه(ا)) و 
ا فتح)63300)بركان املغرب كمصفي)

(2)) لشركة.
و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)
ز وة) (49 وفي) (2022 ماي) (09 بتاريخ)
بركان) (63300 (- بني عتيق حي ا فتح)

املغرب.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (02 بتاريخ) ببركان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)309.
515I

auditeexpert

BOUAYAD SAID
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
قفل ا تصفية

auditeexpert
 n 5 Rue(Ghassan(Kanafani 6

 eme(etage(fes(n 5 Rue(Ghassan
 Kanafani 6 eme(etage(fes،

30000، Fes(maroc
BOUAYAD SAID شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي : ز وة 
ز اتة ا حي ا صناعي ا  كارات فاس - 

30004 فاس املغرب.
قفل ا تصفية

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
.36771

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر حل) (2022 ماي) (09 في) املؤرخ 
عات) شركة  (BOUAYAD SAID
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 
 600.000 رأسما ها) مبلغ  ا وحي  
درهم وعنوان مورها اإلجتماعي ز وة)
ز اتة ا حي ا صناعي ا  كارات فاس)-)
فاس املغرب  تيجة  توقف) (30004

ا ذمل.
و عين:

و) بوعباد  ا سذي   ا سي (2))
عنوا ه(ا))18)ز وة ب ر شاكر ا سياب)
شارع عالل بن عب  هللا فاس)30000 

فاس املغرب كمصفي)(2)) لشركة.
و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)
2022)وفي ز وة ز اتة) 09)ماي) بتاريخ)
(- فاس) ا  كارات  ا صناعي  ا حي 

30120)فاس املغرب.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (03 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2413.
516I

CABINET CONSEIL ACHOURI

AGENTIS CAPITAL
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

CABINET CONSEIL ACHOURI
 BD(MOHAMED 5 PASSAGE

 GALINARI(NUMERO 97
 PREMIERE(ETAGE، 20000،

CASABLANCA MAROC MAROC
Agentis Capital شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي زاوية شارع 
بياريتزو شارع  ي و إقامة ح ووة 
أ فا إم ج   ور 1 شوة 24 عين 

دواب ا  ار ا بيضاء - 20000 ا  ار 

ا بيضاء املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
516049

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
تم إع اد ا وا ون) (2021 شتنبر) (10
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. Agentis Capital
إدار2) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

شركة قابضة.
زاوية) (: االجتماعي) املور  عنوان 
إقامة) شارع  ي و  بياريتزو  شارع 
 24 شوة) (1 ح ووة أ فا إم ج   ور)
 20000 (- ا بيضاء) ا  ار  دواب  عين 

ا  ار ا بيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
رجاء) مصفيوي  عادل  ا سي  
درهم) (100 بويمة) حصة  (1.000 (:

 لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
رجاء) مصفيوي  عادل  ا سي  
شارع) (02 (، ا  ار ا بيضاء) عنوا ه(ا))
ا  ار) (20000 دو ال مير دو  ور أ فا.)

ا بيضاء)املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
رجاء) مصفيوي  عادل  ا سي  
شارع) (02 (، ا  ار ا بيضاء) عنوا ه(ا))
ا  ار) (20000 دو ال مير دو  ور أ فا.)

ا بيضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 16 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

شتنبر)2021)تحت رقم)792845.
517I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

PROCOHAM
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع سي ي محم  ، 15000، 
الخميسات املغرب

PROCOHAM شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي واملاس 

املركز - 15102 واملاس املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
29445

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
تم إع اد ا وا ون) (2021 شتنبر) (23
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PROCOHAM
األشغال) (: غرض ا شركة بإوجاز)

املختلفة او ا بناء.
واملاس) (: االجتماعي) املور  عنوان 

املركز)-)15102)واملاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: حموني) محم   ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) حموني  محم   ا سي  
واملاس) (15102 واملاس) األمل  حي 

املغرب.
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وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) حموني  محم   ا سي  
واملاس) (15102 واملاس) األمل  حي 

املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 04 بتاريخ) بالخميسات  االبت ائية 

دجنبر)2021)تحت رقم)1371.
518I

AMJ MANAGEMENT

ALAMINORD S.A.R.L
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة
AMJ MANAGEMENT

ز وة االردن اقامة وامنة 2 ا طابق 
االول رقم 30 طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب
ALAMINORD S.A.R.L شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 
حمي 2 حي مسنا ة 182 طنجة - 

90000 طنجة املغرب 
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

127897
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 وو يو) (01
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ALAMINORD S.A.R.L
مخبز2) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

وكافيتروا.
تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
(- طنجة) (182 مسنا ة) حي  حمي 2 

90000)طنجة املغرب).
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 500 (: علمي) خ وجة  ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
ا سي 2 ال ة ا شريفة علمي):)500 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي 2 خ وجة علمي عنوا ه(ا))
ا رياض رقم) ز وة  اكرام  ا ذ بر  حي 

29)وزان)16200)وزان املغرب.
علمي) ا شريفة  ال ة  ا سي 2 
 1491 رقم) ا وفاء) تجزئة  عنوا ه(ا))

ا ذرائش)92000)ا ذرائش املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي 2 خ وجة علمي عنوا ه(ا))
ا رياض رقم) ز وة  اكرام  ا ذ بر  حي 

29)وزان)16200)وزان املغرب
علمي) ا شريفة  ال ة  ا سي 2 
 1491 رقم) ا وفاء) تجزئة  عنوا ه(ا))

ا ذرائش)92000)ا ذرائش املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (06 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)254464.
519I

nadorligneconsulting

مونتاريف امب اكسب
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

nadorligneconsulting
ا ناضور ، 62000، ا ناضور املغرب
مو تاريف امب اكسب شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي 146 ر عب  
ا كريم الخطابي ا ذروي ا ناظور - 

62000 ا ناظور املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
24193

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 وو يو) (01
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

مو تاريف امب اكسب.
غرض ا شركة بإوجاز):)استيراد و)

تص ور.
ر) (146 (: االجتماعي) املور  عنوان 
عب  ا كريم الخطابي ا ذروي ا ناظور)

- 62000)ا ناظور املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: اعراب عب  هللا) ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  اعراب عب  هللا عنوا ه(ا))

إسبا يا)43001)تاراغو ا إسبا يا).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  اعراب عب  هللا عنوا ه(ا))

إسبا يا)43001)تاراغو ا إسبا يا)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
02)وو يو) االبت ائية با ناضور بتاريخ)

2022)تحت رقم)944.
520I

FAEC SARL

MIRAL UNIVERS
شركة عات املسؤو ية املح ود2

حل شركة

FAEC SARL
رقم 12 شارع الحسن ا تاني م.ح ، 

30000، فاس املغرب
MIRAL UNIVERS شركة عات 
املسؤو ية املح ود2(في طور 

ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي 12 شارع 
الجيش امللكي أطلس م.ج - 30000 

فاس املغرب.
حل شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.37253

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر حل) (2022 وناور) (31 املؤرخ في)
املح ود2) املسؤو ية  عات  شركة 

رأسما ها) مبلغ  (MIRAL UNIVERS

مورها) وعنوان  درهم  (50.000

امللكي) الجيش  شارع  (12 اإلجتماعي)

املغرب) فاس  (30000 (- م.ج) أطلس 

 تيجة ل):)قرار ا شركاء.

و ح د مور ا تصفية ب)12)شارع)

 30000 (- الجيش امللكي أطلس م.ج)

فاس املغرب.)

و عين:
ا سي (2))زي ان أحم  و عنوا ه(ا))
 2 ا زهور) سذي   بور  اوطا يا  ز وة 

((2) كمصفي) املغرب  فاس  (30000

 لشركة.

الح ود) اإلقتضاء) وعن   (

املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 

ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

مارس) (11 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)1306.

521I

Khidmat Attajir

JOUBISAR CAR
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تغيير نشاط ا شركة

Khidmat Attajir

 BIS(RUE(EL(MOUAHIDINE ، 05

52000، ERRACHIDIA(MAROC

JOUBISAR CAR شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها االجتماعي رقم 10 
ز وة مسكي - 52000 ا رشي وة 

ا رشي وة.

تغيير نشاط ا شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.10871

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تغيير) تم  (2022 ماي) (20 في) املؤرخ 

استيراد) (-» من) ا شركة  نشاط 

وتص ور

-)بيع و شراء)ا سيارات املستذملة»)

إلى)«وسيط

)في شراء)وبيع ا سيارات».
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باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية با رشي وة بتاريخ)03)وو يو)

2022)تحت رقم)348/2022.

522I

NORD SUD MANAGEMENT

FULL DIGITAL

شركة عات املسؤو ية املح ود2

تفويت حصص

NORD SUD MANAGEMENT

 C/O(Centre(d’affaires(ebusiness,

lot 43 b املنطوة ا صناعية، 

90000، طنجة املغرب

FULL DIGITAL شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

 C/O وعنوان مورها اإلجتماعي

 Centre(d’affaires(ebusiness, lot

b 43 املنطوة ا صناعية 90000 

طنجة املغرب.

تفويت حصص

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.118865

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تمت) (2022 أبريل) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):

عادل حمومي) ((2) تفويت ا سي )

 50 أصل) من  اجتماعية  حصة  (50

حصة  فائ 2 ا سي )(2))آالن إوف  و)

مو ليك بتاريخ)11)أبريل)2022.

فرانسيس) ((2) ا سي ) تفويت 

50)حصة اجتماعية) ميشيل ماركيه)

من أصل)50)حصة  فائ 2 ا سي )(2))

آالن إوف  و مو ليك بتاريخ)11)أبريل)

.2022

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (

وو يو) (01 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)254323.

523I

NORD SUD MANAGEMENT

ATLAS UNITED GROUP
شركة عات املسؤو ية املح ود2

حل شركة

NORD SUD MANAGEMENT

 C/O(Centre(d’affaires(ebusiness,

lot 43 b املنطوة ا صناعية، 

90000، طنجة املغرب

ATLAS UNITED GROUP شركة 
عات املسؤو ية املح ود2(في طور 

ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

ابراهيم ا روضاني السينا بيتهوفن 

2 ا طابق ا ثا ث شوة رقم 82 - 

90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.117071

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

2021)تورر حل) 27)دجنبر) املؤرخ في)

املح ود2) املسؤو ية  عات  شركة 

مبلغ) (ATLAS UNITED GROUP
وعنوان) درهم  (99.000 رأسما ها)

ابراهيم) شارع  اإلجتماعي  مورها 

ا طابق) (2 ا روضاني السينا بيتهوفن)

ا ثا ث شوة رقم)82 - 90000)طنجة)

املغرب  تيجة ل):)أزمة إقتصادوة

شارع) ب  ا تصفية  مور  ح د  و 

بيتهوفن) السينا  ا روضاني  ابراهيم 

 -  82 رقم) شوة  ا ثا ث  ا طابق  (2

90000)طنجة املغرب.)

و عين:

 Mohammed Saamy ا سي (2))

طنجة) عنوا ه(ا)) و  (ADJOUDJ

((2) املغرب كمصفي) طنجة  (90000

 لشركة.

الح ود) اإلقتضاء) وعن   (

املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 

ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (01 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)254321.

524I

MOORISH

ELFAZ TRAVAUX
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع  ال واقوت ا طابق 5 شوة د 

، 20080، ا  ار ا بيضاء املغرب
ELFAZ TRAVAUX شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي 61 شارع 
ال ة ا يووت مصطفى املذاني املركز 
ا تجاري ا رياض رقم85 ا  طابق 
ا ثاني - 20090 ا  ار ا بيضاء 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
545005

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (12
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 ELFAZ(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRAVAUX
أعمال) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

متنوعة أو ا بناء.
61)شارع) عنوان املور االجتماعي):)
ال ة ا يووت مصطفى املذاني املركز)
ا  طابق) رقم85) ا رياض  ا تجاري 
ا ثاني)-)20090)ا  ار ا بيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 20.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي 2 غريبة غزا ة):)200)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) غزا ة  غريبة  ا سي 2 
إقامة موهاج ز وة)26)رقم)02)سي ي)

مومن)20000)ا  ار ا بيضاء)املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) غزا ة  غريبة  ا سي 2 
إقامة موهاج ز وة)26)رقم)02)سي ي)

مومن)20000)ا  ار ا بيضاء)املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 01 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)825943.

525I

CABINET KHACHIM

TGM STAR
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

CABINET KHACHIM

 N°9 LOT(MABROUKA(BIR

 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC

TGM STAR شركة عات املسؤو ية 

املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 23، ز وة 

أ وال، عمار2 فلوري 11، مكتب 
رقم 4، ميموزا - 14000 ا ونيطر2 

املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

65517

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (16

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 TGM (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.STAR
-مواول) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

أعمال مختلفة  لبناء

-مواول غرس وصيا ة الح ائق و)

ا طرق.
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بالط) (، (ا  هان) -أعمال ا تطوير)
ار�سي)،)األرضيات)،)أعمال الجبس).

عنوان املور االجتماعي):)23،)ز وة)
مكتب) (،11 فلوري) عمار2  أ وال،)
ا ونيطر2) (14000 (- ميموزا) (،4 رقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 500 (: ا فتوحي) ابراهيم  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
 500 (: الحيمودي) جواد  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  ابراهيم ا فتوحي عنوا ه(ا))
 28800  127 رقم) مكناس  درب 

املحم وة املغرب.
ا سي  جواد الحيمودي عنوا ه(ا))
ا وا�سي) جرد2  (15 رقم) (322 ز وة)

14000)ا ونيطر2 املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  ابراهيم ا فتوحي عنوا ه(ا))
 28800  127 رقم) مكناس  درب 

املحم وة املغرب
ا سي  جواد الحيمودي عنوا ه(ا))
ا وا�سي) جرد2  (15 رقم) (322 ز وة)

14000)ا ونيطر2 املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية با ونيطر2 بتاريخ)01)وو يو)

2022)تحت رقم)91560.
526I

BOUSSOLE CONSEIL

 CONSEIL EN DROIT DES
AFFAIRES

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

قفل ا تصفية

BOUSSOLE CONSEIL
3, زاوية ز وة بينيل و شارع عب  
املومن ، 20360، ا  ارا بيضاء 

املغرب
 CONSEIL EN DROIT DES

AFFAIRES شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي : 3 , ز وة 
ع ي الحركي (ز وة كا فان سابوا) 
زاوية شارع عب  املومن - 20360 

ا  ار ا بيضاء املغرب.
قفل ا تصفية

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
.336561

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تورر) (2022 ماي) (10 في) املؤرخ 
 CONSEIL EN DROIT DES حل)
مسؤو ية) عات  شركة  (AFFAIRES
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  مبلغ)
وعنوان) درهم  (10.000 رأسما ها)
ع ي) ز وة  (, (3 اإلجتماعي) مورها 
زاوية) سابوا)) كا فان  (ز وة  الحركي)
ا  ار) (20360 (- املومن) عب   شارع 
املغرب  تيجة  توقف) ا بيضاء)

ا نشاط ا تجاري.
و عين:

و) ا تباعي  خليل  ا سي (2))
ا ز وة) (2 حي عين ا شفاء) عنوا ه(ا))
ا  ار ا بيضاء) (20540  22 ا رقم) (40

املغرب كمصفي)(2)) لشركة.
و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)
ز وة) (, (3 وفي) (2022 وو يو) (10 بتاريخ)
سابوا)) كا فان  (ز وة  الحركي) ع ي 
 20360 (- املومن) عب   شارع  زاوية 

ا  ار ا بيضاء)املغرب.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 02 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826272.
527I

CABINET CONSEIL ACHOURI

AGENTIS CONSTRUCTION
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

CABINET CONSEIL ACHOURI
 BD(MOHAMED 5 PASSAGE

 GALINARI(NUMERO 97
 PREMIERE(ETAGE، 20000،

CASABLANCA MAROC MAROC
 AGENTIS CONSTRUCTION
شركة عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي ركن 
بو فارد بياريتز وبو فارد  ي و 

ريزي انس جاردن أ فا إوميوبل 
ا طابق األول شوة 24 عين دواب 
، ا  ار ا بيضاء - 20000 ا  ار 

ا بيضاء املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

526415
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2021 23) و بر)
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AGENTIS CONSTRUCTION
أعمال) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا بناء)وا تشيي  املتخصصة.
ركن) (: االجتماعي) املور  عنوان 
وبو فارد  ي و) بياريتز  بو فارد 
إوميوبل) أ فا  جاردن  ريزي انس 
(، عين دواب) (24 ا طابق األول شوة)
ا  ار ا بيضاء)-)20000)ا  ار ا بيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  عادل مصفيوي رجاء):)10 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
 agentis( capital( :( 990 ا شركة)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
رجاء) مصفيوي  عادل  ا سي  
شارع) (02 (، ا  ار ا بيضاء) عنوا ه(ا))
ا  ار) (20000 دو ال مير دو  ور أ فا.)

ا بيضاء)املغرب.
 agentis capital ا شركة)
بياريتز) بو فارد  ركن  عنوا ه(ا))
وبو فارد  ي و ريزي انس جاردن أ فا)
24)عين) إوميوبل ا طابق األول شوة)
ا  ار) (20000 ا  ار ا بيضاء) (، دواب)

ا بيضاء)املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

رجاء) مصفيوي  عادل  ا سي  

شارع) (02 (، ا  ار ا بيضاء) عنوا ه(ا))

ا  ار) (20000 دو ال مير دو  ور أ فا.)

ا بيضاء)املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 21 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

دجنبر)2021)تحت رقم)805276.

528I

STE MEDSAR DES TRAVAUX

ste medsar des travaux
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

STE MEDSAR DES TRAVAUX

املسير2 1 مج 3 رقم 71 تاز2، 

35000، تاز2 املغرب

ste medsar des travaux شركة 

عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي املسير2 1 

مجموعة 3 رقم 71 تاز2 35000 تاز2 

املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

6547

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (26

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 ste (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.medsar des travaux

االشغال) (: غرض ا شركة بإوجاز)

ا غابوية- وا بناء-االشغال  املختلفة 

املحادثات.

عنوان املور االجتماعي):)املسير2)1 

35000)تاز2) 71)تاز2) 3)رقم) مجموعة)

املغرب.
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أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 
ا شركة):)99)سنة).

ا شركة:) رأسمال  مبلغ 
100.000.000)درهم،)موسم كا تالي:
ا سي 2 صار2 مزيان):)500)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
 500 (: ا ذمارتي) محم   ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) مزيان  صار2  ا سي 2 
تاز2) (35000 ا صحية) املنازل  (541

املغرب.
ا سي  محم  ا ذمارتي عنوا ه(ا))
تاوريرت) (65800 ا رحمة) حي  (174

املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) مزيان  صار2  ا سي 2 
تاز2) (35000 ا صحية) املنازل  (541

املغرب
ا سي  محم  ا ذمارتي عنوا ه(ا))
174)حي ا رحمة)65800)تاز2 املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (06 بتاريخ) بتاز2  االبت ائية 

2022)تحت رقم)248.
529I

M.A ACCOUNTING AND TAX CONSULTING

 Consultants en Ingénierie
 , Mobilité, Expertise,

 Etudes, Négoce, Synthèse
»»CIMEENS

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

تأسيس شركة

 M.A ACCOUNTING AND TAX
CONSULTING

 Imm(N 18 Avenue(Fal(Ould
 Oumier(au 1er(étage(APT(N

 3 – AGDAL - RABAT ، 10090،
RABAT MAROC

 Consultants(en(Ingénierie ,
 Mobilité, Expertise, Etudes,

 «Négoce, Synthèse «CIMEENS
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي عمار2 

18،شارع فال و   عميرشوة رقم 3 

، ا رباط - اك ال - 10090 ا رباط 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

160501

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (17

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 Consultants en Ingénierie ,

 Mobilité, Expertise, Etudes,

.»Négoce, Synthèse »CIMEENS

مكتب) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا  راسات.

عمار2) (: االجتماعي) املور  عنوان 

 3 18،شارع فال و   عميرشوة رقم)

ا رباط) (10090 (- اك ال) (- ا رباط) (،

املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  ب ر كرومي):)1.000)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) كرومي  ب ر  ا سي  
درعة) ز وة  (10 ا شوة) (22 ا ذمار2)

أك ال ا رباط)10090)ا رباط املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) كرومي  ب ر  ا سي  
درعة) ز وة  (10 ا شوة) (22 ا ذمار2)

أك ال ا رباط)10090)ا رباط املغرب.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) با رباط  ا تجارية 

2022)تحت رقم)3799.

530I

في وفاك

STE HALA STAR SARL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

قفل ا تصفية

في وفاك

6 شــارع  ال أسمــاء امل ونة الج و 2 

فـــاس ، 30000، فــــــاس املــغــرب

STE HALA STAR SARL شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي : رقم 33 

تجزئة ا صولي شارع اوران ظهر 

الخميس - 30040 فاس املغرب.

قفل ا تصفية

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

.24425

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تورر حل) (2022 01)مارس) املؤرخ في)

STE HALA STAR SARL)شركة عات)

رأسما ها) مبلغ  املح ود2  املسؤو ية 

مورها) وعنوان  درهم  (100.000

ا صولي) تجزئة  (33 رقم) اإلجتماعي 

 30040 (- شارع اوران ظهر الخميس)

ما ية) ملشاكل  املغرب  تيجة  فاس 

وتسويوية.

و عين:

و) ا هيتمي  ا سي (2)) جيب 
عنوا ه(ا))رقم)60)ز وة بنذب  الجليل)

املغرب) فاس  (30000 كنز2) تجزئة 

كمصفي)(2)) لشركة.

و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)

رقم) وفي  (2022 مارس) (01 بتاريخ)

تجزئة ا صولي شارع اوران ظهر) (33

الخميس)-)30040)فاس املغرب.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

مارس) (18 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)1456.

531I

خبر2 ا شرق

MQ SERVICES
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تغيير نشاط ا شركة

خبر2 ا شرق
49 شارع ا بكاي  هبيل اقامة رياض 
امل ونة شوة رقم 3 بركان 49 شارع 
ا بكاي  هبيل اقامة رياض امل ونة 
شوة رقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب
MQ SERVICES شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها االجتماعي رقم 10 
شوة توع با طابق ا ثاني اقامة 
بوبشر شارع محم  الخامس حي 
الحسني بركان - 63300 بركان 

املغرب.
تغيير نشاط ا شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.7997

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تغيير) تم  (2022 ماي) (25 في) املؤرخ 
عبر) «ا تسويق  من) ا شركة  نشاط 
ا تص ور) «خ مات  إلى) االتصاالت»)

ا  و ية».
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (03 بتاريخ) ببركان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)311/2022.
532I

STE MOSTRAMI NEGOCE

 SOCIETE MOSTRAMI
NEGOCE

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

تحويل ا شكل ا وا وني  لشركة

STE MOSTRAMI NEGOCE
 N°36 RUE 51 HAY(EL(AMAL
 BAB(SIFER(FES(N°36 RUE 51

 HAY(EL(AMAL(BAB(SIFER(FES،
30000، FES(MAROC

 SOCIETE MOSTRAMI NEGOCE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
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و عنوان مورها االجتماعي رقم 36 
شارع 51 حي االمل باب ا سيفر فلس 

رقم 36 شارع 51 حي االمل باب 
ا سيفر فلس 30000 فلس .

تحويل ا شكل ا وا وني  لشركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.61497
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تم تحويل) (2022 ماي) (06 املؤرخ في)
ا شكل ا وا وني  لشركة من)«شركة)
عات مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك)
«شركة عات املسؤو ية) إلى) ا وحي »)

املح ود2».
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (01 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2881.
533I

MOORISH

LACOMOTIV
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

MOORISH
 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
LACOMOTIV شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي (في طور ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي 39 شارع 
ال ة ا يووت ا طابق الخامس شوة 
د - 20000 ا  ار ا بيضاء املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.290331
ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تورر حل) (2022 وو يو) (06 املؤرخ في)
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)
 LACOMOTIV ا وحي ) ا شريك 
مبلغ رأسما ها)50.000)درهم وعنوان)
ال ة) شارع  (39 اإلجتماعي) مورها 
(- د) شوة  الخامس  ا طابق  ا يووت 
ا  ار ا بيضاء)املغرب  تيجة) (20000

ل):)توقف ا تام عن ا نشاط.

و ح د مور ا تصفية ب)39)شارع)

ال ة ا يووت ا طابق الخامس شوة د)

- 20000)ا  ار ا بيضاء)املغرب.)

و عين:

تويمي) بنجلون  أ يسة  ا سي (2))

إقامة) جاهر  ابن  شارع  عنوا ه(ا)) و 
شوة) (4 طابق) بيروني  تجزئة  رادوا 

ا بيضاء) ا  ار  (20000 بوركون) (10

املغرب كمصفي)(2)) لشركة.

الح ود) اإلقتضاء) وعن   (

املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 

ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية)

ا طابق) ا يووت  ال ة  شارع  (39 (:

الخامس شوة د

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 29 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

دجنبر)2021)تحت رقم)806400.

534I

STE FIPARK

SOCIETE ONCLC
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

STE FIPARK

 RUE ALJIHAD HAY RIAD RTE 42

 AIN(SMEN(FES ، 30000، FES

MAROC

SOCIETE ONCLC شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي محل رقم 

3 تجزئة االدارسة رقم 38 املرجة - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

72729

 24 في) مؤرخ  حر  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل)

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE ONCLC
اخصائي) (: غرض ا شركة بإوجاز)

 ظارات)
)تاجر  ظارات با توسيط.

عنوان املور االجتماعي):)محل رقم)
(- املرجة) (38 تجزئة االدارسة رقم) (3

30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: عمر) سيواري  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
 100000 (: عمر) ا سي  سيواري 

بويمة)100)درهم.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) عمر  سيواري  ا سي  
 13 شوة) (7 عمار2) باء) مجموعة 
 50060 ا ثا ية) الجوية  ا واع 2 

مكناس املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) عمر  سيواري  ا سي  
 13 شوة) (7 عمار2) باء) مجموعة 
 50060 ا ثا ية) الجوية  ا واع 2 

مكناس املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ا تجارية بفاس بتاريخ)31)ماي)2022 

تحت رقم)2354.
535I

FIDUCIAIRE

ARABICA PLAST
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE
 RUE(ABI(NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
ARABICA PLAST شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي : رقم 
2 تجزئة رقم 110 حي ا نماء ا حي 
ا صناعي بنسود2 ا طابق االول - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
72753

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (15
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ARABICA PLAST
صناعة) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

كذب األحذوة.
رقم) (: (: االجتماعي) املور  عنوان 
ا حي) ا نماء) حي  (110 رقم) تجزئة  (2
(- االول) ا طابق  بنسود2  ا صناعي 

30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا ذزري) اسماعيل  ا سي  
حي االمل عين) (35 ز وة) (5 عنوا ه(ا))

هارون)30000)فاس املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا ذزري) اسماعيل  ا سي  
حي االمل عين) (35 ز وة) (5 عنوا ه(ا))

هارون)30000)فاس املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (01 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2375.

536I
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MOORISH

COMMUNICIS
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

MOORISH
 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
COMMUNICIS شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي (في طور ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي 61 شارع 
ال ة ا يووت ا طابق ا ثاني رقم 85 - 

20000 ا  ار ا بيضاء املغرب.
حل شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.448097

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تورر حل) (2022 وو يو) (06 املؤرخ في)
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)
 COMMUNICIS ا وحي ) ا شريك 
مبلغ رأسما ها)10.000)درهم وعنوان)
ال ة) شارع  (61 اإلجتماعي) مورها 
 -  85 رقم) ا ثاني  ا طابق  ا يووت 
ا  ار ا بيضاء)املغرب  تيجة) (20000

ل):)توقف ا تام عن ا نشاط.
و ح د مور ا تصفية ب)61)شارع)
ال ة ا يووت ا طابق ا ثاني رقم)85 - 

20000)ا  ار ا بيضاء)املغرب.)
و عين:

و) عبو  ا رحيم  عب   ا سي (2))
عنوا ه(ا))بلوك كودوا)4)ز وة)25)رقم)
20000)ا  ار ا بيضاء)املغرب) 2)ه م)

كمصفي)(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية)
:)61)شارع ال ة ا يووت ا طابق ا ثاني)

رقم)85
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 23 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

فبراور)2022)تحت رقم)814244.
537I

MOORISH

TEAM COSMETIC
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

MOORISH

 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

TEAM COSMETIC شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي (في طور ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي 410 شارع 

ا زرقطوني اقامة حم  ا طابق 

االول رقم 1 - 20000 ا  ار ا بيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.406953

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

2020)تورر حل) 12)فبراور) املؤرخ في)

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)

 TEAM COSMETIC( ا شريك ا وحي

درهم) (30.000 رأسما ها) مبلغ 

410)شارع) وعنوان مورها اإلجتماعي)
ا زرقطوني اقامة حم  ا طابق االول)
رقم)1 - 20000)ا  ار ا بيضاء)املغرب)

 تيجة ل):)توقف ا تام عن ا نشاط.

 410 ب) ا تصفية  مور  ح د  و 

شارع ا زرقطوني اقامة حم  ا طابق)

1 - 20000)ا  ار ا بيضاء) االول رقم)

املغرب.)

و عين:

و) موهيب  سذي   ا سي (2))

ز وة) ا شيخ  قطع  حي  عنوا ه(ا))
املغرب) سطات  (20000  7 رقم) (16

كمصفي)(2)) لشركة.

الح ود) اإلقتضاء) وعن   (

املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 

ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية)

شارع ا زرقطوني اقامة حم ) (410 (:

ا طابق االول رقم)1.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 27 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

فبراور)2020)تحت رقم)732468.
538I

مكتب مذيشة  لحسابات و األستشارات الجبائية

 STE MULTI TRAV ELHA-MR
SARL AU

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

تأسيس شركة

مكتب مذيشة  لحسابات و 
األستشارات الجبائية

حي ا سالم بلوك E رقم 22 -- سي ي 
سليمان ، 14200، سي ي سليمان 

املغرب
 STE MULTI TRAV ELHA-MR
SARL AU شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي مكتب رقم 
3 اقامة ا ياسمين 25 شارع يذووب 
املنصور - 14000 ا ونيطر2 املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
65545

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (27
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 MULTI TRAV ELHA-MR SARL

. AU
اشغال) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا بناء)وا ترميم).
مكتب) (: االجتماعي) املور  عنوان 
شارع) (25 ا ياسمين) اقامة  (3 رقم)
ا ونيطر2) (14000 (- يذووب املنصور)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: ا شركة سفيان الحمري)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

الحمري) سفيان  ا شركة 

عنوا ه(ا))دوار اوالد بوعلي املساع 2)

14200)سي ي سليمان املغرب).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  سفيان الحمري عنوا ه(ا))

 14200 املساع 2) بوعلي  اوالد  دوار 

سي ي سليمان املغرب)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية با ونيطر2 بتاريخ)02)وو يو)

2022)تحت رقم)-.

539I

MOUNYA

ISLAND MAR
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

تأسيس شركة

MOUNYA

 RUE(MY(RACHID(LAAYOUNE ،

70000، LAAYOUNE(MAROC

ISLAND MAR شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

بود يب رقم 219 حي خط ا رملة 01 

ا ذيون - 70000 ا ذيون املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

41923

في) مؤرخ  موثق  عو   بموت�سى 

ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (30

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
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عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ISLAND MAR
ا صي ) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا بحري
تص ور واستراد املنتجات ا بحرية

.
شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 
بود يب رقم)219)حي خط ا رملة)01 

ا ذيون)-)70000)ا ذيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  عب  ا ذزيز عزمي عنوا ه(ا))
8)شارع محم  الخامس طابق)4)ا فا)
20000)ا  ار ا بيضاء) ا  ار ا بيضاء)

املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  عب  ا ذزيز عزمي عنوا ه(ا))
8)شارع محم  الخامس طابق)4)ا فا)
20000)ا  ار ا بيضاء) ا  ار ا بيضاء)

املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (02 بتاريخ) با ذيون  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1593.
540I

trainning(office(and(accounting(advice

KEYFRAME PRODUCTIONS
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

 trainning(office(and(accounting
advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,45
 alkheir(bernoussi(casablanca،

20600، casablanca(maroc
 KEYFRAME PRODUCTIONS

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي (في طور ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي 42 ز وة 

االقحوان شوة 4 بوسيجور - 
20800 ا  ار ا بيضاء املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.515181
ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تورر حل) (2022 ماي) (23 في) املؤرخ 
مح ود2) مسؤو ية  عات  شركة 
 KEYFRAME ا وحي ) ا شريك  عات 
رأسما ها) مبلغ  (PRODUCTIONS
مورها) وعنوان  درهم  (100.000
ز وة االقحوان شوة) (42 اإلجتماعي)
20800)ا  ار ا بيضاء) (- 4)بوسيجور)

املغرب  تيجة ل):)تصفية حبية.
ز وة) (42 و ح د مور ا تصفية ب)
االقحوان شوة)4)بوسيجور)-)20800 

ا  ار ا بيضاء)املغرب.)
و عين:

و) بالحاج  محم   ا سي (2))
 80000 ا  فنة) (3 ازدان) عنوا ه(ا))

ا  فنة قطر كمصفي)(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 01 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826116.
541I

CABINET CONSEIL ACHOURI

CATCH ME IF YOU CAN
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

CABINET CONSEIL ACHOURI
 BD(MOHAMED 5 PASSAGE

 GALINARI(NUMERO 97
 PREMIERE(ETAGE، 20000،

CASABLANCA MAROC MAROC
CATCH ME IF YOU CAN شركة 

عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 2 شارع 

بوغا فيل بورجوني- ا  ار ا بيضاء - 
20000 ا  ار ا بيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
510899

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
تم إع اد ا وا ون) (2021 وو يوز) (01
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CATCH ME IF YOU CAN
تأجير) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا ووارب.
شارع) (2 (: عنوان املور االجتماعي)
(- ا  ار ا بيضاء) بوغا فيل بورجوني-)

20000)ا  ار ا بيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
رجاء) مصفيوي  عادل  ا سي  
درهم) (100 بويمة) حصة  (1.000 (:

 لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
رجاء) مصفيوي  عادل  ا سي  
شارع) (02 (، ا  ار ا بيضاء) عنوا ه(ا))
ا  ار) (20000 دو ال مير دو  ور أ فا.)

ا بيضاء)املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
رجاء) مصفيوي  عادل  ا سي  
شارع) (02 (، ا  ار ا بيضاء) عنوا ه(ا))
ا  ار) (20000 دو ال مير دو  ور أ فا.)

ا بيضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 15 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يوز)2021)تحت رقم)787076.

542I

CABINET COMPTABLE SAKHI

MAYMANA CAR
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تحويل املور االجتماعي  لشركة

CABINET COMPTABLE SAKHI

 N° 868, RESIDENCE(ANNASR

 BD(MOHAMED 6 IMM(GH1

 ETAGE 5 APPT 18، 20550،

CASABLANCA MAROC

MAYMANA CAR شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي حي موالي 

عب  هللا ز وة 14 رقم 39 - 20480 

ا  ار ا بيضاء املغرب.

تحويل املور االجتماعي  لشركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.520287

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

تم تحويل) (2022 ماي) (09 املؤرخ في)

من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 
رقم) (14 ز وة) هللا  عب   موالي  «حي 

املغرب») ا  ار ا بيضاء) (20480 -  39
مكتب) بطوطة  ابن  ز وة  (58» إلى)
ا  ار) (20100 -  2 ا طابق) (8-9B رقم)

ا بيضاء)املغرب».

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 19 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)824415.

543I

MOUNYA

GOLD PESCA FISH
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

MOUNYA

 RUE(MY(RACHID(LAAYOUNE ،

70000، LAAYOUNE(MAROC

GOLD PESCA FISH شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي بلوك I رقم 

641 م ونة ا وح 2 ا ذيون - 70000 

ا ذيون املغرب
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تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

41921

في) مؤرخ  موثق  عو   بموت�سى 

ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (30

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 GOLD(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PESCA FISH

ا صي ) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا بحري

تص ور واستراد املنتجات ا بحرية

 I بلوك) (: االجتماعي) املور  عنوان 

(- ا ذيون) ا وح 2  م ونة  (641 رقم)

70000)ا ذيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) بنحيمود  ربيع  ا سي  

اكادور) ا زا  ت ارت  حي  (3437 رقم)

80000)اكادور املغرب.

بنحيمود) ا صم   عب   ا سي  

حي ت ارت ا زا) (3437 رقم) عنوا ه(ا))

اكادور)80000)اكادور املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) بنحيمود  ربيع  ا سي  

اكادور) ا زا  ت ارت  حي  (3437 رقم)

80000)اكادور املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (02 بتاريخ) با ذيون  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1592.

544I

MOUNYA

OUI TRANS
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

MOUNYA
 RUE(MY(RACHID(LAAYOUNE ،

70000، LAAYOUNE(MAROC
OUI TRANS شركة عات املسؤو ية 

املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي ا وكا ة 1 
بلوك د رقم 608 د ا ذيون - 70000 

ا ذيون املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

41919
في) مؤرخ  موثق  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (30
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 OUI (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANS
ا نول) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا وطني وا  ولي
جميع ا واع ا نول

ا تص ور واالستراد.
عنوان املور االجتماعي):)ا وكا ة)1 
بلوك د رقم)608)د ا ذيون)-)70000 

ا ذيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  اسماعيل اترمت عنوا ه(ا))

فرنسا)75008)فرنسا فرنسا.
ا سي  موحا اوتذرمت عنوا ه(ا))
حي تيشكا تنغير)45800)تنغير املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  اسماعيل اترمت عنوا ه(ا))

فرنسا)75008)فرنسا فرنسا

ا سي  موحا اوتذرمت عنوا ه(ا))
حي تيشكا تنغير)45800)تنغير املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (02 بتاريخ) با ذيون  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1591.
545I

ste(imtiyaz(conseils(sarl

ABHIJA MP
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تفويت حصص

ste(imtiyaz(conseils(sarl
1 ز وة ا ذربية ا سذودوة ا طابق 
االول ثوة رقم 5 امل ونة الج و 2 

فاس ، 30000، فاس املغرب
ABHIJA MP شركة عات املسؤو ية 

املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي مكتب 

رقم 22 ا طابق ا رابع اقامة ا وطب 
املنهي رقم 5 شارع عالل بن عب  هللا 

فاس - 30000 فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.70967

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تمت) (2022 فبراور) (21 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الحق) عب   ((2) ا سي ) تفويت 
مولحياوي)350)حصة اجتماعية من)
((2) حصة  فائ 2 ا سي ) (350 أصل)

هن  قن ول بتاريخ)21)فبراور)2022.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
وو يو) (03 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2906.
546I

مستأمنة املتنبي  لمحاسبة

 TRANSPORT BOUJAAD
INTERNATIONAL

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

تأسيس شركة

مستأمنة املتنبي  لمحاسبة
130 شارع املتنبي ا طابق 2 ، 

23000، بني مالل املغرب
 TRANSPORT BOUJAAD

INTERNATIONAL شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي منزل 

با طابق ا ثاني ب44 حي املسير2 ابي 

الجذ  - 25060 ابي جذ  املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

561

 28 في) مؤرخ  حر  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 مارس)

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 TRANSPORT BOUJAAD (:

.INTERNATIONAL

:) ول) بإوجاز) ا شركة  غرض 

األمتذة غير املصاحبة.
منزل) (: االجتماعي) املور  عنوان 

حي املسير2 ابي) با طابق ا ثاني ب44)

الجذ )-)25060)ابي جذ  املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: واسين) بونذيمي  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  بونذيمي واسين عنوا ه(ا))

ابي جذ ) (25060 املسير2) حي  ب44)

املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  بونذيمي واسين عنوا ه(ا))

ابي جذ ) (25060 املسير2) حي  ب44)

املغرب.
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باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 03 بتاريخ) الجذ   بابي  االبت ائية 

وو يو)2022)تحت رقم)17.
547I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

 SOCIETE SCOM.T.DIV SARL
AU

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8 ا طابق 5 ا شوة 9 اقامة 
الحرية شارع فلسطين ، 30000، 

فاس املغرب
 SOCIETE SCOM.T.DIV SARL AU
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 

املستوبل رقم 268 طريق رأس املاء 
بنسود2 فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
72769

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (23
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.SOCIETE SCOM.T.DIV SARL AU
أعمال) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا بناء)واألعمال املتنوعة.
تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
طريق رأس املاء) (268 املستوبل رقم)
بنسود2 فاس)-)30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: زوزو) ووسف  ا سي  
حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) زوزو  ووسف  ا سي  
حي ا وح 2 بنسود2 فاس) (913 رقم)

30000)فاس املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) زوزو  ووسف  ا سي  
حي ا وح 2 بنسود2 فاس) (913 رقم)

30000)فاس املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (02 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2889.

548I

مستامنة شامة

TRANSPORT AMHAJAR
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع املسير2 رقم 142 ا طابق االول 

ا ناظور شارع املسير2 رقم 142 
ا طابق االول ا ناظور، 62000، 

ا ناظور املغرب
TRANSPORT AMHAJAR شركة 

عات املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 
موسكو رقم 04 ا طابق ا طابق 

ا ثاني رقم 04  ذري ا شيخ ا ناظور 
- 62000 ا ناظور املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 
املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
24177

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (16
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANSPORT AMHAJAR

:) ول) بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا ودائع و االرسا يات ا وطني و ا  ولي

ا غير) لحساب  ا بضائع   ول 

ا وطني و ا  ولي

ا تص ور و االستيراد.

شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 

ا طابق) ا طابق  (04 رقم) موسكو 

04) ذري ا شيخ ا ناظور) ا ثاني رقم)

- 62000)ا ناظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

500)حصة) (: ا سي  محم  فنان)

بويمة)100)درهم  لحصة).

 500 (: ا  ون ستي�سي) ا سي  عز 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

 50000 (: فنان) محم   ا سي  

بويمة)100)درهم.

ا سي  عز ا  ون ستي�سي):)50000 

بويمة)100)درهم.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) فنان  محم   ا سي  

ا  ريوش) ا طيب  بن  االداري  ا حي 

62253)ا  ريوش املغرب.

ستي�سي) ا  ون  عز  ا سي  

ا طيب) بن  االداري  ا حي  عنوا ه(ا))

ا  ريوش)62253)ا  ريوش املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) فنان  محم   ا سي  

ا  ريوش) ا طيب  بن  االداري  ا حي 

62253)ا  ريوش املغرب

ستي�سي) ا  ون  عز  ا سي  

ا طيب) بن  االداري  ا حي  عنوا ه(ا))

ا  ريوش)62253)ا  ريوش املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (24 بتاريخ) با ناضور  االبت ائية 

2022)تحت رقم)790.

549I

FIDU WARDA SARL-AU

INDEL اندل

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

قفل ا تصفية

FIDU WARDA SARL-AU

اقامة بني عمير رقم 55 شوة رقم 7 

شارع الحسن ا ثاني ، 23000، بني 

مالل بني مالل

ا  ل INDEL شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي : 

مستوطنة عن  مركز االعمال داي 

ا حي االداري تجزئة ا ذتما ية - 

23000 بني مالل املغرب.

قفل ا تصفية

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

.11149

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

2021)تورر حل) 23)دجنبر) املؤرخ في)

شركة عات مسؤو ية) (INDEL ا  ل)

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  مبلغ)

وعنوان) درهم  (100.000 رأسما ها)

عن ) مستوطنة  اإلجتماعي  مورها 

االداري) ا حي  داي  االعمال  مركز 

بني مالل) (23000 (- تجزئة ا ذتما ية)

املغرب  تيجة  ذ م مزاو ة اي نشاط)

تجاري.

و عين:

و) بغروس  محم   ا سي (2))

شارع) الجزائر  ز وة  (42 عنوا ه(ا))

املغرب) ا بيضاء) ا  ار  (20000 ا فا)

كمصفي)(2)) لشركة.

و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)

مركز) وفي  (2021 دجنبر) (23 بتاريخ)

تجزئة) االداري  ا حي  داي  االعمال 

ا ذتما ية)-)23000)بني مالل املغرب.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية ببني مالل بتاريخ)10)فبراور)

2022)تحت رقم)152.

550I
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اورو افريك إكسبير

 INSTITUT TAKI
D’ODONTOLOGIE PRIVEE

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

تأسيس شركة

اورو افريك إكسبير
رقم 256 شارع اإلدري�سي، تجزئة 
صوفيا ا ورد2، تاركةـ ـ مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
 INSTITUT TAKI

 D’ODONTOLOGIE PRIVEE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 68 
ا طابق 1 و 2 ح ائق ا ياسمين 
ا شطر 3 تامنصورت - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
125829

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (06
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
متبوعة) ا شركة  تسمية 
بمختصر) اإلقتضاء) عن  
 INSTITUT TAKI (: تسميتها)

.D’ODONTOLOGIE PRIVEE
م رسة) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

خاصة  تكوين توويم االسنان.
 68 رقم) (: عنوان املور االجتماعي)
ا ياسمين) ح ائق  (2 و) (1 ا طابق)
 40000 (- تامنصورت) (3 ا شطر)

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
1.000)حصة) (: ا سي  تاقي وونس)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

رقم) ا سي  تاقي وونس عنوا ه(ا))
 3 ا شطر) ا ياسمين  ح ائق  (68
تامنصورت)40000)مراكش املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
ومواطن مسيري ا شركة:

ام) ا سي  تاقي الحسين عنوا ه(ا))
بني) (23000  2 رقم) (4 ظهر مجموعة)

مالل املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (26 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136134.

551I

GULF VIEW

GULF VIEW
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

GULF VIEW
15 كرر تجزأ2 دوامو األخضر سفلي 
شوة رقم س ر 1  يساسفا ا  ار 
ابيضاء ، 20000، ا  ار ابيضاء 

املغرب
GULF VIEW شركة عات املسؤو ية 

املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي ١5 مكرر 

تجزأ2 دوامو أخضر سفلي شوة 
س ر 10  يساسفة ا  ار ا بيضاء - 

20190 ا  ار ا بيضاء املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

523831
في) مؤرخ  موثق  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2021 23) و بر)
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 GULF (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.VIEW
منذش) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

عواري.

عنوان املور االجتماعي):)١5)مكرر)
تجزأ2 دوامو أخضر سفلي شوة س ر)
10) يساسفة ا  ار ا بيضاء)-)20190 

ا  ار ا بيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
هللا) عب   أحم   األميم  ا سي  
 000000 ا سذودوة) عنوا ه(ا))

بوريضة ا سذودوة.
ا سي 2 سوباعي إومان عنوا ه(ا))
 12 رقم) (4 عمار2) (1 ه) ج  دوار وار 
ا  ار) بوعز2  واصر  دار  (2 ا رحمة)
ا بيضاء) ا  ار  (20000 ا بيضاء)

املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي 2 سوباعي إومان عنوا ه(ا))
ا  ار) بوعز2  واصر  دار  (2 ا رحمة)
ا بيضاء) ا  ار  (20000 ا بيضاء)

املغرب
هللا) عب   أحم   األميم  ا سي  
 00000 ا سذودوة) عنوا ه(ا))

بوريضة ا سذودوة
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 26 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

 و بر)2021)تحت رقم)802069.
552I

FIDUCIAIRE RAKIB

 CIVIL ENGINEERING
CONCEPT

شركة عات املسؤو ية املح ود2
حل شركة

FIDUCIAIRE RAKIB
 N° 02 RUE(ABOU(INAN(EL

 MARIN ، 24020، EL(JADIDA
MAROC

 CIVIL ENGINEERING CONCEPT
شركة عات املسؤو ية املح ود2(في 

طور ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي املركب 
ا سياحي رقم72/71 - 24000 

الج و 2 املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.18325

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تورر حل) (2022 ماي) (10 في) املؤرخ 

املح ود2) املسؤو ية  عات  شركة 

 CIVIL ENGINEERING CONCEPT

درهم) (100.000 رأسما ها) مبلغ 

املركب) اإلجتماعي  مورها  وعنوان 

 24000  - رقم71/72  ا سياحي 

الج و 2 املغرب  تيجة ل):)الحل قبل)

ا شركة ودوا طبوا) األوان و تصفية 

ا تأسيس ووفوا ألحكام)  بنود عو  

عات) ا ووا ين  في  ا وارد2  ا تصفية 

ا صلة.

مرآب) ب  ا تصفية  مور  ح د  و 
ز وة أحم  ملسفر تجزئة كسوس رقم)

18 - 24000)الج و 2 املغرب.)

و عين:

و) شذنون  محسن  ا سي (2))

ا سياحي) املركب  (71/72 عنوا ه(ا))

24000)الج و 2 املغرب كمصفي)(2))

 لشركة.

الح ود) اإلقتضاء) وعن   (

املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 

ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية بالج و 2 بتاريخ)01)وو يو)

2022)تحت رقم)27884.

553I

MOORISH

CREANCE IMMOBILIER
شركة عات املسؤو ية املح ود2

قفل ا تصفية

MOORISH

 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

CREANCE IMMOBILIER شركة 

عات املسؤو ية املح ود2
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وعنوان مورها اإلجتماعي : شارع 

عب  املومن و ز وة سمية اقامة 

شهرزاد 3 ا طابق 4 رقم 20 - 

20000 ا  ار ا بيضاء املغرب.

قفل ا تصفية

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

.470911

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تورر حل) (2022 10)مارس) املؤرخ في)

شركة) (CREANCE IMMOBILIER

مبلغ) املح ود2  املسؤو ية  عات 

وعنوان) درهم  (100.000 رأسما ها)

مورها اإلجتماعي شارع عب  املومن و)

ا طابق) (3 ز وة سمية اقامة شهرزاد)

ا بيضاء) ا  ار  (20000  -  20 رقم) (4

املغرب  تيجة  لتوقف ا تام  نشاط.

و عين:

و) ا بخاري  كريم  ا سي (2))

ا بنفسج) ز وة  (17 عنوا ه(ا))

 20000 ا راحة) حي  حمز2  اقامة 

((2) كمصفي) املغرب  ا  ارا بيضاء)

 لشركة.

و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)

بتاريخ)10)مارس)2022)وفي شارع عب )

املومن و ز وة سمية اقامة شهرزاد)

ا  ار) (20000  -  20 رقم) (4 ا طابق) (3

ا بيضاء)املغرب.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 02 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826264.

554I

karama conseil

STE CHAMA BOIS SARL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

قفل ا تصفية

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 املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي : ا طابق 
1 رقم 30 تجزئة ا غزالي ز وة بن 
الخطيب فاس - 30000 فاس 

املغرب.
قفل ا تصفية

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
.35213

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر حل) (2022 16)مارس) املؤرخ في)
شركة) (STE CHAMA BOIS SARL
مبلغ) املح ود2  املسؤو ية  عات 
وعنوان) درهم  (10.000 رأسما ها)
 30 رقم) (1 مورها اإلجتماعي ا طابق)
تجزئة ا غزالي ز وة بن الخطيب فاس)
فاس املغرب  تيجة  وفا2) (30000  -
ا توقف عن مزاو ة) (/ ما ك ا شركة)

ا نشاط.
و عين:

ا ذمراني) الحسنية  ا سي (2))
تجزئة) (303 عنوا ه(ا)) و  الجوطي 
الخطيب) ابن  شارع  (1 ا غزالي شوة)
فاس املغرب كمصفي) (30000 فاس)

(2)) لشركة.
و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)
وفي ا طابق) (2022 مارس) (16 بتاريخ)
بن) ز وة  ا غزالي  تجزئة  (30 رقم) (1
فاس) (30000 (- فاس) الخطيب 

املغرب.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (01 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2382/2022.
555I

karama conseil

STE OYONNAX ARBENT
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
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 OYONNAX ARBENT شركة 

عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي (في طور ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي الجهة 

ا يمنى رقم 56 تجزئة زينب ا  كارات 
فاس - 30000 فاس املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.48829
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر حل) (2022 ماي) (26 في) املؤرخ 
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)
 STE OYONNAX ا وحي ) ا شريك 
 90.000 رأسما ها) مبلغ  (ARBENT
درهم وعنوان مورها اإلجتماعي الجهة)
ا يمنى رقم)56)تجزئة زينب ا  كارات)
فاس)-)30000)فاس املغرب  تيجة ل)
:)ا ركود االقتصادي/)جائحة كورو ا).
الجهة) ب  ا تصفية  مور  ح د  و 
ا يمنى رقم)56)تجزئة زينب ا  كارات)

فاس)-)30000)فاس املغرب.)
و عين:

و) احم   اخالفة  ا سي (2))
عنوا ه(ا))56)تجزئة زينب)1)ا  كارات)
فاس املغرب كمصفي) (30000 فاس)

(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (03 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2911/2022.
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GHALIME MARIAM

MSY ADHESIFS SARL AU
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

GHALIME MARIAM
 2EME(ETAGE(N°14 RUE 21

 AOUT(KHOURIBGA ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

MSY ADHESIFS SARL AU شركة 
عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي ا شارع 
اإلداري مركب ا شروق امل خل 
ا تاني ا طابق ا تا ت - 25000 

خريبكة املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
7641

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (20
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 MSY (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.ADHESIFS SARL AU
إستيراد) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

وتص ور.
ا شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 
امل خل) ا شروق  مركب  اإلداري 
 25000 (- ا تا ت) ا طابق  ا تاني 

خريبكة املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: منج ) محم   ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
 2 ا سي  محم  منج  عنوا ه(ا))
 25000 مكرر شارع زيتون أمرشيش)

مراكش املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
 2 ا سي  محم  منج  عنوا ه(ا))
 25000 مكرر شارع زيتون أمرشيش)

مراكش املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (26 االبت ائية بخريبكة بتاريخ)

2022)تحت رقم)231.

557I
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FIDU WARDA SARL-AU

شركة زون اليكت
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

FIDU WARDA SARL-AU
اقامة بني عمير رقم 55 شوة رقم 7 
شارع الحسن ا ثاني ، 23000، بني 

مالل بني مالل
شركة زون ا يكت شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 
عتما ية ا حي االداري ا طابق 3 بني 

مالل 23000 بني مالل املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
12681

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
تم إع اد ا وا ون) (2022 مارس) (31
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

زون ا يكت.
بيع) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
ا صيا ة) و  ا كهربائية  املذ ات 

اال يكترو ية.
تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
بني) (3 عتما ية ا حي االداري ا طابق)

مالل)23000)بني مالل املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: ا سي  ز زون املصطفى)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  ز زون املصطفى عنوا ه(ا))

اوطا يا)23000)كو يو اوطا يا.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  ز زون املصطفى عنوا ه(ا))

اوطا يا)23000)كو يو اوطا يا

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية ببني مالل بتاريخ)25)أبريل)

2022)تحت رقم)401.

558I

FIDU WARDA SARL-AU

شركة فونتينو كونسلتينج
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

FIDU WARDA SARL-AU

اقامة بني عمير رقم 55 شوة رقم 7 

شارع الحسن ا ثاني ، 23000، بني 

مالل بني مالل

شركة فو تينو كونسلتينج شركة 

عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 

عتما ية ا حي االداري ا طابق 3 بني 

مالل 23000 بني مالل املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

12627

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
تم إع اد ا وا ون) (2022 مارس) (21

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

فو تينو كونسلتينج.

غرض ا شركة بإوجاز):)االستشار2)

و الخ مات املتنوعة.

تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 

بني) (3 عتما ية ا حي االداري ا طابق)

مالل)23000)بني مالل املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)
درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: بغروس) محم   ا سي  
حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) بغروس  محم   ا سي  
شارع ا فا) (2 ز وة الجزائر طابق) (42

20000)ا  ار ا بيضاء)املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) بغروس  محم   ا سي  
شارع ا فا) (2 ز وة الجزائر طابق) (42

20000)ا  ار ا بيضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية ببني مالل بتاريخ)06)أبريل)

2022)تحت رقم)344.
559I

BENADILA ABDESLAM 

BAGH SD
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

BENADILA ABDESLAM
 N 15 TANKBIT(TOULAL

 MOUSLIM 3 MEKNES ، 50000،
MEKNES MAROC

BAGH SD شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي (في 

طور ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 287 
تجزئة واسمينة ويسالن مكناس - 

50000 مكناس املغرب.
حل شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.40911

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تورر حل) (2022 ماي) (25 في) املؤرخ 
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)
مبلغ) (BAGH SD ا وحي ) ا شريك 
وعنوان) درهم  (100.000 رأسما ها)
تجزئة) (287 رقم) اإلجتماعي  مورها 
 50000 (- واسمينة ويسالن مكناس)

صذوبة) (: ل) املغرب  تيجة  مكناس 

املشاركة في ا صفوات ا ذمومية)

املنافسة.

و ح د مور ا تصفية ب رقم)287 

(- مكناس) ويسالن  واسمينة  تجزئة 

50000)مكناس املغرب.)

و عين:

و) ا بغ ادي  سذي   ا سي (2))

حي) (17 رقم) مجموعة ف  عنوا ه(ا))

 50000 مكناس) ا بساتين  الجيني 

مكناس املغرب كمصفي)(2)) لشركة.

الح ود) اإلقتضاء) وعن   (

املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 

ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية)
تجزئة واسمينة ويسالن) (287 رقم) (:

مكناس

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (06 بتاريخ) بمكناس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)255.

560I

MOORISH

MON ASSISTANTE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تفويت حصص

MOORISH

 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

MON ASSISTANTE شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 10 شارع 

الحرية ، ا طابق ا ثا ث ، شوة 5 - 

20000 ا  ار ا بيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.522811

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

تمت) (2022 أبريل) (25 في) املؤرخ 

املصادقة على):
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ا صافي) مريم  ((2) ا سي ) تفويت 
100)حصة اجتماعية من أصل)100 
حصة  فائ 2 ا سي )(2))مليكة املادي)

بتاريخ)25)أبريل)2022.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
 02 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826013.

561I

FISCALITY CONSULTING CENTER

COMMERCE CHADIBI
شركة عات املسؤو ية املح ود2

قفل ا تصفية

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38 3EME

 ETAGE(APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
COMMERCE CHADIBI شركة 

عات املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي : رقم 147 

ا بهجة املرحلة 2 ا شطر االول - 
40000 مراكش املغرب.

قفل ا تصفية
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

.100477
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر حل) (2022 ماي) (30 في) املؤرخ 
شركة) (COMMERCE CHADIBI
مبلغ) املح ود2  املسؤو ية  عات 
وعنوان) درهم  (100.000 رأسما ها)
ا بهجة) (147 رقم) اإلجتماعي  مورها 
 40000 (- االول) ا شطر  (2 املرحلة)
مراكش املغرب  تيجة ألسباب ما ية.

و عين:
و) شادبي  محم   ا سي (2))
مذطى) تجزئة  أسكجور  عنوا ه(ا))
هللا رقم)629 40000)مراكش املغرب)

كمصفي)(2)) لشركة.
و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)
 147 وفي رقم) (2022 ماي) (30 بتاريخ)
(- االول) ا شطر  (2 املرحلة) ا بهجة 

40000)مراكش املغرب.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (06 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136492.

562I

MOORISH

MODERN SPORT
شركة عات املسؤو ية املح ود2

قفل ا تصفية

MOORISH
 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
MODERN SPORT شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي : 63 ز وة 
ا فرات املذارف ا و وم - 20000 

ا  ار ا بيضاء املغرب.
قفل ا تصفية

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
.313293

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
2021)تورر حل) 06)دجنبر) املؤرخ في)
عات) شركة  (MODERN SPORT
رأسما ها) مبلغ  املح ود2  املسؤو ية 
مورها) وعنوان  درهم  (50.000
ا فرات املذارف) ز وة  (63 اإلجتماعي)
ا بيضاء) ا  ار  (20000 (- ا و وم)
املغرب  تيجة ال توقف ا تام  نشاط)

ا شركة.
و عين:

و) قادري  إسماعيل  ا سي (2))
مجموعة) اشرف  اقامة  عنوا ه(ا))
 20000 عرسة  كبير املذارف ا و وم)
((2) كمصفي) املغرب  ا بيضاء) ا  ار 

 لشركة.
و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)
63)ز وة) 2021)وفي) 06)دجنبر) بتاريخ)
 20000 (- ا و وم) املذارف  ا فرات 

ا  ار ا بيضاء)املغرب.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 29 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

دجنبر)2021)تحت رقم)806114.

563I

MOORISH

PALMERAIE DIGITAL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

قفل ا تصفية

MOORISH

 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

PALMERAIE DIGITAL شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي : 39 شارع 

ال ة ا يووت ا طابق الخامس شوة 

د - 20000 ا  ار ا بيضاء املغرب.

قفل ا تصفية
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

.398151

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

2021)تورر حل) 30)دجنبر) املؤرخ في)

شركة عات) (PALMERAIE DIGITAL

رأسما ها) مبلغ  املح ود2  املسؤو ية 

مورها) وعنوان  درهم  (100.000

ا يووت) ال ة  شارع  (39 اإلجتماعي)

 20000 (- د) شوة  الخامس  ا طابق 

ا  ار ا بيضاء)املغرب  تيجة ال توقف)

ا تام  نشاط.

و عين:

ا سي (2))نذيمة م وح و عنوا ه(ا))
حي تسير)2)ز وة)2)رقم)126 20000 

((2) كمصفي) املغرب  ا بيضاء) ا  ار 

 لشركة.

و) املزوز  سفيان  ا سي (2))
ز وة االمام بوخاري اقامة) عنوا ه(ا))

رقم) ا شوة  األر�سي  ا طابق   ور 

ا بيضاء) ا  ار  (20000 مذاريف) (2

املغرب كمصفي)(2)) لشركة.

و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)

بتاريخ)30)دجنبر)2021)وفي)39)شارع)

ال ة ا يووت ا طابق الخامس شوة د)

- 20000)ا  ار ا بيضاء)املغرب.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 22 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

فبراور)2022)تحت رقم)813991.

564I

STE CECONA SARL

TELETECHNOS
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

STE CECONA SARL

 AV(DES(FAR 74 2ETAG(AV(DES

 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc

TELETECHNOS شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي حي 

اشوماي ز وة 39 رقم 34 حي 

اشوماي ز وة 39 رقم 34 62000 

ا ناظور املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

23909

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
تم إع اد ا وا ون) (2022 مارس) (07

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TELETECHNOS

:)مواول في) غرض ا شركة بإوجاز)

االشغال املختلفة وا بناء)وا تجار2.

حي) (: االجتماعي) املور  عنوان 

حي) (34 رقم) (39 ز وة) اشوماي 

 62000  34 رقم) (39 ز وة) اشوماي 

ا ناظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: محم ) ابراهيمي  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
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 1000 (: محم ) ابراهيمي  ا سي  
بويمة)100)درهم.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  ابراهيمي محم  عنوا ه(ا))
حي اوكو اف)62000)ا ناظور املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  ابراهيمي محم  عنوا ه(ا))
حي اوكو اف)62000)ا ناظور املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
أبريل) (12 االبت ائية با ناضور بتاريخ)

2022)تحت رقم)574.

565I

Société PASTINACA SARL AU

 Sté RS RAYAN CARS SARL
AU

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

تأسيس شركة

Sté RS RAYAN CARS SARL AU
22 شارع عالل ا فا�سي ، 32000، 

الحسيمة املغرب
 Sté RS RAYAN CARS SARL AU
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع ولي 
ا ذه  رقم 27 ترجيست - 32350 

الحسيمة املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
131

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (31
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 Sté RS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.RAYAN CARS SARL AU

كراء) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
ا سيارات ب ون سائق.

عنوان املور االجتماعي):)شارع ولي)
 32350 (- ترجيست) (27 رقم) ا ذه  

الحسيمة املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  ا ذاشوري رضوان):)1.000 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
رضوان) ا ذاشوري  ا سي  
عنوا ه(ا))ز وة بئر ا زران ا شطراألول)

ترجيست)32350)الحسيمة املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ه ى) ا ذاشوري  ا سي 2 
ز وة ا سالمي امحم ) (43 عنوا ه(ا))
 32350 ترجيست) الحسن  بن 

الحسيمة املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 06 بتاريخ) بتارجيست  االبت ائية 

وو يو)2022)تحت رقم)16.
566I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

 HAJLA IMMOBILIER SARL
AU

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27
 APPART(N°2 1ER(ETAGE(SETTAT

، 26000، SETTAT(MAROC
 HAJLA IMMOBILIER SARL AU
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي 16 شارع 
الجيش امللكي ز وة جياللي ا ذريبي 
ا طابق 8 ا رقم 18 - 20000 ا  ار 

ا بيضاء املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

545637

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 

ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (17

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 HAJLA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. IMMOBILIER SARL AU

و) بناء) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

مطور ا ذوارات..

16)شارع) عنوان املور االجتماعي):)

ا ذريبي) جياللي  ز وة  امللكي  الجيش 

ا  ار) (20000  -  18 ا رقم) (8 ا طابق)

ا بيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  عب  اال ه حجالوي):)1.000 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

حجالوي) اال ه  عب   ا سي  

عنوا ه(ا))شارع الجيش امللكي ا رقم)

18 26000)سطات املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

حجالوي) اال ه  عب   ا سي  

عنوا ه(ا))شارع الجيش امللكي ا رقم)

18 26000)سطات املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (06 االبت ائية بسطات بتاريخ)

2022)تحت رقم)19418.

567I

CANOCAF SARL

 FRATERNIDAD ETERNA
CAR

شركة عات املسؤو ية املح ود2
تأسيس شركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي ز وة الخنساء 
رقم 7 ا طابق ا ثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،ا ناظور

MAROC

 FRATERNIDAD ETERNA CAR

شركة عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي تذاو ية 

فتح أركمان كب ا ة - 62352 

ا ناظور املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

24205

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (18

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. FRATERNIDAD ETERNA CAR

كراء) (- (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا سيارات).

تذاو ية) (: املور االجتماعي) عنوان 
فتح أركمان كب ا ة)-)62352)ا ناظور)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: بوجنان) مجي   ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) بوجنان  مجي   ا سي  

 62352 تذاو ية فتح أركمان كب ا ة)

ا ناظور املغرب.
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وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) بوجنان  محم   ا سي  

 62352 تذاو ية فتح أركمان كب ا ة)

ا ناظور املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (20 بتاريخ) با ناضور  االبت ائية 

2022)تحت رقم)785.

568I

Société PASTINACA SARL AU

 Société PASTINACA SARL

AU
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

Société PASTINACA SARL AU

22 شارع عالل ا فا�سي ، 32000، 

الحسيمة املغرب

 Société PASTINACA SARL AU

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي ا طابق 

األول ا رقم 36 شارع سي ي منصور 

حي املر�سى - 32000 الحسيمة 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

3759

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (26

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 Société(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PASTINACA SARL AU

غرض ا شركة بإوجاز):)كراء)جيت)

سكي و أ ذاب ا بحر.

ا طابق) (: االجتماعي) املور  عنوان 
األول ا رقم)36)شارع سي ي منصور)
الحسيمة) (32000 (- املر�سى) حي 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: اعن�سي) ع  ان  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) اعن�سي  ع  ان  ا سي  
ز وة سي ي منصور حي املر�سى) (36

32000)الحسيمة املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) اعن�سي  ع  ان  ا سي  
ز وة سي ي منصور حي املر�سى) (36

32000)الحسيمة املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية بالحسيمة بتاريخ)01)وو يو)

2022)تحت رقم)145.

569I

CAF MANAGEMENT

EM ENVIRONNEMENT
تأسيس شركة املساهمة

CAF MANAGEMENT
ا ز وة 37 ا رقم 17 حي ا هناء ، 
20210، ا  ار ا بيضاء املغرب

EM ENVIRONNEMENT «شركة 
املساهمة» 

وعنوان مورها االجتماعي: 10 ز وة 
شرارد2 ا طابق ا سفلي درب  وبيلة 
بوركون -، 20210 ا  ار ا بيضاء 

املغرب
إعالن عن تأسيس « شركة 

املساهمة»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.545361
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (27
األسا�سي  شركة املساهمة باملميزات)

ا تا ية:

شكل ا شركة):)شركة املساهمة).

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 EM (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ENVIRONNEMENT

جميع) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

تطوير) ب راسة  املتذلوة  األنشطة 

واستغالل خ مات ا طاقة.

ز وة) (10 (: عنوان املور االجتماعي)

شرارد2 ا طابق ا سفلي درب  وبيلة)

ا بيضاء) ا  ار  (20210 (- بوركون)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة:)99)سنة.

 300.000 ويبلغ رأسمال ا شركة)

درهم،

موسم كا تالي:

 2.996 (: املج ي) امله ي  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

ا سي 2 فاطمة ا زهراء)ا صفريوي)

:)1)حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

حصة) (1 (: رايس) محم   ا سي  

بويمة)100)درهم  لحصة).

حصة) (1 (: سليمي) رشي   ا سي  

بويمة)100)درهم  لحصة).

حصة) (1 (: ا سي  ووسف جنات)

بويمة)100)درهم  لحصة).

مجلس) أعضاء) أو  املتصرفون 

ا رقابة:)

ا سي  امله ي املج ي بصفته(ا))

م ور مجلس اإلدار2 عنوا ه(ا))قطاع)

23)اقامة ا ياقوت عمار2 رقم)8)شوة)

9)شارع ا روبينية حي ا رياض)20210 

ا رباط املغرب

ا سي 2 فاطمة ا زهراء)ا صفريوي)

بصفته(ا))اداري عنوا ه(ا))قطاع)23 

 9 8)شوة) اقامة ا ياقوت عمار2 رقم)

 20210 شارع ا روبينية حي ا رياض)

ا رباط املغرب

بصفته(ا)) رايس  محم   ا سي  

 1 ا ليمون) تجزئة  عنوا ه(ا)) اداري 

ا  ار) (20210 520) يساسفة) فيال)

ا بيضاء)املغرب.

بصفته(ا)) سليمي  رشي   ا سي  

بساتين) (35 فيال) عنوا ه(ا)) اداري 

تمار2) (20210 املنزه املنزه ا صخيرات)

املغرب

مراقب أو مراقبي الحسابات):

(ا)بصفته) بالل) رشي   ا سي  

ا  ار) عنوا ه(ا)) خبير  محاسب 

ا بيضاء) ا  ار  (20210 ا بيضاء)

املغرب

األسا�سي) ا نظام  موتضيات 

توزيع) و  االحتياطي  بتكوين  املتذلوة 

األرباح):

من ا ربح ا سنوي ا صافي) (5%  -

خسارات) مجموع  خصم  بذ  

ا سنوات ا فارطة إن وج ت و ع ك)

في ح ود)٪10)من رأسمال ا شركة،)

-)بذ  خصم اإلحتياطي ا ضروري)

و الخصوم األخرى املورر2 من طرف)

الجمع ا ذام وتم توزيع ا باقي حسب)

األسهم امل فوعة،.

املنصوص) الخاصة  اإلمتيازات 

عليها  كل شخص):

يذين رئيس مجلس اإلدار2 مل 2 ال)

تتذ ى م 2 عضويته  لمجلس

اإلداري) املجلس  كاتب  يذين  (- (

اإلدار2) مجلس  أعضاء) طرف  من 

ويمكن أن ال وكون عضوا في املجلس)

ا وثائق) و  إمضاءا ذوود  (- اإلداري)

امللزمة  لشركة وكون من طرف رئيس)

املجلس أومن وو يه على مسؤو يته.

بوبول) متذلوة  موتضيات 

تفويت) املخول  هم  األشخاص 

األسهم وتذيين جهاز ا شركة املخول)

 ه ا بث في طلبات ا وبول.

بوبول) متذلوة  موتضيات 

تفويت) املخول  هم  األشخاص 

األسهم وتذيين جهاز ا شركة املخول)

 ه ا بث في طلبات ا وبول):

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 03 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826189.

570I
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AL AKARIA YOUSSEF

AL AKARIA YOUSSEF
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تذيين ممثل قا وني  لشركة

AL AKARIA YOUSSEF

59 شارع ا زرقطوني رقم 18 ا طابق 

6 ا  ار ا بيضاء ، 20360، ا  ار 

ا بيضاء املغرب

AL AKARIA YOUSSEF «شركة 

عات املسؤو ية املح ود2»

وعنوان مورها االجتماعي: 59 شارع 

محم  ا زرقطوني طابق 6 رقم 18 - 

20360 ا  ار ا بيضاء املغرب.

«تذيين ممثل قا وني  لشركة»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.533107

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

وتبذا) (2022 مارس) (07 في) املؤرخ 

تذيين) تورر  ج د   تذيين مسير(ون))

املمثل(ون))ا وا وني(ون):)

-)املذيار عب  ا حي

-)-)شركة عات املسؤو ية املح ود2)

ا كائن مورها اإلجتماعي ب:)-)-)-)-
عن ) ا تجاري  ا سجل  رقم 

االقتضاء:)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 07 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

أبريل)2022)تحت رقم)820520.

571I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

بــوسعـــد قـــاســـم - ش.ذ.م.م.
شركة عات املسؤو ية املح ود2

است راك خطٍإ

بالجري 2) وقع  خطٍإ) است راك 

ا رسمية

 ALEXANDRIS COMPTA -

SARL

 BD DE LA LIBERTE

 IMMEUBLE LIBERTE N° 97 -

 CASABLANCA( 20.000( ----،( 20،

CASABLANCA MAROC

بــوسذـــ  قـــاســـم)-)ش.ع.م.م.)شركة)

عات املسؤو ية املح ود2.

)وعنوان مورها اإلجتماعي طـــريــق)
ا ـســاحــل كلــم)11400)عيــن ا سبـــع)--)

20253)ا  ار ا بيضاء)املغرب).
بالجري 2) وقع  خطٍإ) إست راك  (
ا رسمية ع د)5712)بتاريخ)25)مارس)

.2022
ب ال من):)الجـمـع ا ذــأم اإلستثنـــائي)

املــؤرخ في)15)مــارس)2022 
اإلستثنـــائي) ا ذــأم  الجـمـع  (: وورأ)

املــؤرخ في)25)مــارس)2022 
ا باقي ب ون تغيير.

572I

omnium management

SMTL RENTAL
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av(hassane 22 vn(fes ، 82

30100، fes(maroc
SMTL RENTAL شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي متجر 4 
عمار2 ب أ 10 تجزئة مرزاقة عين 
ا سمن -فاس - - 30100 فاس 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
72719

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (10
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 SMTL (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.RENTAL
األشغال) (: غرض ا شركة بإوجاز)
بيع أجزاء) املذ ات,) كراء) (, املختلفة)

ا سيارات.

متجر) (: االجتماعي) املور  عنوان 
مرزاقة) تجزئة  (10 أ) ب  عمار2  (4
فاس) (30100 (- (- -فاس) عين ا سمن)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: بي ر2) واسين  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  واسين بي ر2 عنوا ه(ا))14 
ز وة ا كرز)1) رجس ب)30100)فاس)

املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  واسين بي ر2 عنوا ه(ا))14 
ز وة ا كرز)1) رجس ب)30100)فاس)

املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ا تجارية بفاس بتاريخ)30)ماي)2022 

تحت رقم)2341.
573I

omed consulting sarl

chams malaliyine
شركة عات املسؤو ية املح ود2

حل شركة

omed consulting sarl
 av(mohamed(daoud 5 eme 340
etage ، 93040، tetouan(maroc
chams malaliyine شركة عات 

املسؤو ية املح ود2(في طور 
ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي 30 شارع 
ا ذيون مجمع ا بحر املضيق - 

93200 املضيق املغرب.
حل شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.17119

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر حل) (2019 وو يو) (26 املؤرخ في)
املح ود2) املسؤو ية  عات  شركة 
رأسما ها) مبلغ  (chams malaliyine
مورها) وعنوان  درهم  (100.000

مجمع) ا ذيون  شارع  (30 اإلجتماعي)

املضيق) (93200 (- املضيق) ا بحر 

املغرب  تيجة ل):)االفالس.

و ح د مور ا تصفية ب)30)شارع)

(- (- املضيق) ا بحر  مجمع  ا ذيون 

93200)املضيق املغرب.)

و عين:

اولحاج) اولحاج  وونس  ا سي (2))

 93000 املال يين تطوان) و عنوا ه(ا))

تطوان املغرب كمصفي)(2)) لشركة.

ا سي (2))عمر اولحاج و عنوا ه(ا))

تطوان) (93000 تطوان) املال يين 

املغرب كمصفي)(2)) لشركة.

الح ود) اإلقتضاء) وعن   (

املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 

ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يوز) (29 االبت ائية بتطوان بتاريخ)

2019)تحت رقم)4992.

574I

كو ت فور وو

NATEP
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

كو ت فور وو

47 شارع  ال واقوت ا طابق الخامس 

، 20000، ا  ار ا بيضاء املغرب

NATEP شركة عات املسؤو ية 

املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 71 إقامة 

ابن بطوطة تواطع ابن بطوطة و 
عب  ا كريم ا  ووري ا طابق األول 
رقم 3 ا  ار ا بيضاء - 20370 ا  ار 

ا بيضاء املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

544913

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (16

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
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عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NATEP
غرض ا شركة بإوجاز):)بيع و شراء)

قطع ا غيار).
عنوان املور االجتماعي):)71)إقامة)
و) بطوطة  ابن  تواطع  بطوطة  ابن 
األول) ا طابق  ا  ووري  ا كريم  عب  
20370)ا  ار) (- 3)ا  ار ا بيضاء) رقم)

ا بيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 200.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 500 (: حتات) ا  ون  ب ر  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
ا سي  محم  مريس):)500)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
حصة) (500 (: جردي) طه  ا سي  

بويمة)100)درهم  لحصة).
(: بلحبشية) ا ذظيم  عب   ا سي  
500)حصة بويمة)100)درهم  لحصة)

.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  ب ر ا  ون حتات عنوا ه(ا))
جرير) ابن  (345 قم) (2 ا رياض) حي 

43152)ابن جرير املغرب.
عنوا ه(ا)) مريس  محم   ا سي  
دوار ا ذربي ابن مسيك رقم)28)ح ص)

20600)ا بر و�سي املغرب.
عنوا ه(ا)) جردي  طه  ا سي  
املشروع مجموعة ميموز2 م خل)03 
ا  ار ا بيضاء) (20570 ح م) (14 رقم)

املغرب.
بلحبشية) ا ذظيم  عب   ا سي  
 323 ا حي الج و  د رقم) عنوا ه(ا))

43152)ابن جرير املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  ب ر ا  ون حتات عنوا ه(ا))
جرير) ابن  (345 قم) (2 ا رياض) حي 

43152)ابن جرير املغرب
عنوا ه(ا)) مريس  محم   ا سي  

دوار ا ذربي ابن مسيك رقم)28)ح ص)
20600)ا بر و�سي املغرب

عنوا ه(ا)) جردي  طه  ا سي  
املشروع مجموعة ميموز2 م خل)03 
رقم)14 20570)ا  ار ا بيضاء)املغرب
بلحبشية) ا ذظيم  عب   ا سي  
 323 ا حي الج و  د رقم) عنوا ه(ا))

43152)ابن جرير املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 31 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)825929.
575I

MON COMPTABLE SARL

FiRST STEEP COACHING
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تحويل املور االجتماعي  لشركة

MON COMPTABLE SARL
20 ز وة سجلماسة ، 60000، 

وج 2 املغرب
FiRST STEEP COACHING شركة 

عات املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي 26 ز وة 
ابن ا ويم - 60000 وج 2 املغرب.
تحويل املور االجتماعي  لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.33979

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تم تحويل) (2022 ماي) (19 املؤرخ في)
من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 
60000)وج 2) «26)ز وة ابن ا ويم)-)
مراح) بن  إقامة  (198» إلى) املغرب»)
ا ثاني شوة) ا طابق  الجامذة  طريق 

4 - 60000)وج 2 املغرب».
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (07 بتاريخ) بوج 2  ا تجارية 

2022)تحت رقم)810.
576I

MON COMPTABLE SARL

FIRST STEEP COACHING
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تذيين مسير ج و   لشركة

MON COMPTABLE SARL
20 ز وة سجلماسة ، 60000، 

وج 2 املغرب

FIRST STEEP COACHING شركة 
عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 198 إقامة 
بن مراح طريق الجامذة ا طابق 
ا ثاني شوة 4 - 60000 وج 2 

املغرب.
تذيين مسير ج و   لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.33979

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تذيين) تم  (2022 ماي) (19 في) املؤرخ 
مسير ج و   لشركة ا سي (2))ما كة)

اسالمي كمسير وحي 
تبذا  وبول استوا ة املسير.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (07 بتاريخ) بوج 2  ا تجارية 

2022)تحت رقم)810.

577I

FIDALIC CONSEIL

MEHDI SIROLO
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

FIDALIC CONSEIL
االزدهار امت اد عمار2 رقم 118 ، 

40000، مراكش املغرب
MEHDI SIROLO شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي دوار 
زغاد ة طريق اسفي تامنصورت - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
126159

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (09
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEHDI SIROLO
تسيير) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
ا وطاع) في  الخ مات  واستغالل 

ا سياحي.
دوار) (: االجتماعي) املور  عنوان 
(- تامنصورت) اسفي  طريق  زغاد ة 

40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: وونس) امله ي  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) وونس  امله ي  ا سي  
 40000 ا وي ان) بالحاج  دوار احم  

مراكش املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) وونس  امله ي  ا سي  
 40000 ا وي ان) بالحاج  دوار احم  

مراكش املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (06 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136488.
578I

CAF MANAGEMENT

EM TELECOM
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تحويل املور االجتماعي  لشركة

CAF MANAGEMENT
ا ز وة 37 ا رقم 17 حي ا هناء ، 
20210، ا  ار ا بيضاء املغرب
EM TELECOM شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي 3 ز وة 

بوا دي جوغ ا طابق االول شوة رقم 
3 بوغكون - 20210 ا  ار ا بيضاء 

املغرب.
تحويل املور االجتماعي  لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.297541
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بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

2022)تم تحويل) 11)وو يو) املؤرخ في)

من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 
ز وة بوا دي جوغ ا طابق االول) (3»

20210)ا  ار) 3)بوغكون)-) شوة رقم)
«ا طابق االول) إلى) املغرب») ا بيضاء)

مجمع) سيكمة  كو ين  ا ذمار2  من 

(- مذروف) سي ي  االفاق  سكني 

20210)ا  ار ا بيضاء)املغرب».

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 03 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826459.

579I

fidustade

CASATECH KASBAH
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

fidustade

 rue(abou(ishak(chirazi(maarif 30

، 20000، casablanca(maroc

CASATECH KASBAH شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

عب ا كريم الخطابي ز وة حسن بن 

مبارك إقامة الخطابية عمار2 ب 

ا طابق 3 - 4000 مراكش املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

126121

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (18

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. CASATECH KASBAH

ا ت بير) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

املفوض

 لنفاوات.

شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 

حسن) ز وة  الخطابي  عب ا كريم 

بن مبارك إقامة الخطابية عمار2 ب)

ا طابق)3 - 4000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 850.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 CASATECHNIQUE( : ا شركة)

4.335)حصة بويمة)433.500)درهم)

 لحصة).

 2.890 (: سذي ) مبروك  ا سي  

درهم) (289.000 بويمة) حصة 

 لحصة.

 1.275 (: أحم ) مبروك  ا سي  

درهم) (127.500 بويمة) حصة 

 لحصة.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

 CASATECHNIQUE ا شركة)

 LAAYAYSAA عنوا ه(ا))

 NOUACEUR, ROUTE 114

24500)ا  ار ا بيضاء)املغرب.

عنوا ه(ا)) سذي   مبروك  ا سي  

سي ي) (74 رقم) (1 الكو ين) تجزية 

ا بيضاء) ا  ار  (20520 مذروف)

املغرب.

عنوا ه(ا)) أحم   مبروك  ا سي  

ا شق) عين  (2 ا نخيل) تجزية  (05

20470)ا  ار ا بيضاء)املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) سذي   مبروك  ا سي  

سي ي) (74 رقم) (1 الكو ين) تجزية 

ا بيضاء) ا  ار  (20520 مذروف)

املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (03 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)-.

580I

STE CISS SARL

WEBOOST
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

STE CISS SARL

مكتب 7 ز وة رقم 399 ا طابق 

ا تاني تجزئة جنة ا زيتون 1 بن 

سود2 فاس مكاتب ابراهيم مبذوت، 

30000، فاس املغرب

WEBOOST شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي مكتب 8 

شارع رقم 399 ا طابق ا ثاني تجزئة 

جنة ا زيتون 1 بنسود2 فاس - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

72735

في) مؤرخ  حر  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (04

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WEBOOST

غرض ا شركة بإوجاز):)االشهار).

مكتب) (: االجتماعي) املور  عنوان 

ا ثاني) ا طابق  (399 رقم) شارع  (8

بنسود2 فاس) (1 تجزئة جنة ا زيتون)

- 30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: لحلو) ادريس  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) لحلو  ادريس  ا سي  

 1 ز وة صنهاجة حي فرح) (42 عمار2)

فاس) (30000 شارع ابن االثير فاس)

املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) لحلو  ادريس  ا سي  

 1 ز وة صنهاجة حي فرح) (42 عمار2)

فاس) (30000 شارع ابن االثير فاس)

املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ا تجارية بفاس بتاريخ)31)ماي)2022 

تحت رقم)2829.

581I

AL AKARIA YOUSSEF

AL AKARIA YOUSSEF
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تفويت حصص

AL AKARIA YOUSSEF

59 شارع ا زرقطوني رقم 18 ا طابق 

6 ا  ار ا بيضاء ، 20360، ا  ار 

ا بيضاء املغرب

AL AKARIA YOUSSEF شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 59 شارع 

محم  ا زرقطوني طابق 6 رقم 18 - 

20360 ا  ار ا بيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.533107

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

تمت) (2022 مارس) (07 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الجليل) عب   ((2) ا سي ) تفويت 

حصة اجتماعية من) (250 ا طاهري)

ا سي ) حصة  فائ 2  (1.000 أصل)

(2))عب  ا حي املذيار بتاريخ)07)مارس)

.2022

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (

 07 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

أبريل)2022)تحت رقم)820520.

582I
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EXPERTISE GARTI

MAZATEC
شركة عات املسؤو ية املح ود2

رفع رأسمال ا شركة

EXPERTISE GARTI
 122AVENUE SIDI MOHAMED 3

 BEN(ABDELLAH(APPT 1
 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
MAZATEC شركة عات املسؤو ية 

املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي املنطوة 
ا صناعية جز اوة ا بوذة 314 - 

90000 طنجة املغرب.
رفع رأسمال ا شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.21561

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تم) (2020 وو يوز) (17 في) املؤرخ 
ق ره) بمبلغ  ا شركة  رأسمال  رفع 
«800.000)درهم»)أي من)«500.000 
عن) درهم») (1.300.000» إلى) درهم»)
أو) حصص  و وة  تو وم  (: طريق)

عينية.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
غشت) (27 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2020)تحت رقم)4128.
583I

موهى ا زهراء

مقهى الزهراء
عو  تسيير حر ألصل تجاري)(األشخاص)

ا طبيذيون)
عو  تسيير حر ألصل تجاري

موهى ا زهراء
 14 بموت�سى عو  عرفي مؤرخ في)
موالي) ا سي (2)) أعطى  (2022 ماي)
الحامل) ا ذلوي  ا شيخ  ال  ابراهيم 
 U94107 (2)) لبطاقة ا وطنية رقم)
 11632 ا تجاري) با سجل  املسجل 
با رشي وة حق) االبت ائية  باملحكمة 
ا تسيير الحر  ألصل ا تجاري ا كائن)
ا شريف) علي  موالي  شارع  (19 ب)
52000)ا رشي وة املغرب) ( ا رشي وة)
 لسي (2))موالي رشي  طاهري علوي)
رقم) ا وطنية  (2)) لبطاقة  الحامل)

 01 5)سنة تبت ئ من) U97666)مل 2)

دجنبر) (31 في) تنتهي  و  (2022 وو يو)

2026)موابل مبلغ شهري)10.000,00 

درهم.

584I

SUD INVEST CONSULTING

ELSOFI DESIGN
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

SUD INVEST CONSULTING

ز وة ا وبطان اريكي اقامة اوزيس 

 GUELIZ، 11 ا طابق 2 ا شوة رقم

40000، MARRAKECH(MAROC

ELSOFI DESIGN شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي زهور 02 

فيال 04 ا نخيل الجنوبي - 40060 

مراكش املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

126215

في) مؤرخ  حر  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (26

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 ELSOFI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.DESIGN

ا  راسة) (: غرض ا شركة بإوجاز)

واالستشار2 في كل ما تذلق  لتصميم)

وا  وكور

ا وساطة ا ذوارية.

 02 :)زهور) عنوان املور االجتماعي)

 40060 (- الجنوبي) ا نخيل  (04 فيال)

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 
ا شركة):)99)سنة).

 10.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)موسم كا تالي:

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

 IRYNA NAKUL ا سي 2)
ا نخيل) (04 فيال) (02 زهور) عنوا ه(ا))

الجنوبي)40060)مراكش املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
 IRYNA NAKUL ا سي 2)
ا نخيل) (04 فيال) (02 زهور) عنوا ه(ا))

الجنوبي)40060)مراكش املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (07 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136541.

585I

PROGRESS MANAGEMENT

GOLD24
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

PROGRESS MANAGEMENT
 RUE(BEN(RADI(SLAUI(ETG 3 91
 APPT 20 BELEVEDERE ، 20300،

CASABLANCA MAROC
GOLD24 شركة عات املسؤو ية 

املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي اقامة 
الحمراء 2 رقم 19 عين ا شق - 
20153 ا  ار ا بيضاء املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 
املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
545685

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (27
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GOLD24

صناعة) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
املجوهرات و كل ا ذناصر دات صلة)

استيرا د و تص ور.
اقامة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
(- ا شق) عين  (19 رقم) (2 الحمراء)

20153)ا  ار ا بيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 500 (: برخوش) محم   ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
ا سي  عز ا  ون صاد):)500)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  محم  برخوش عنوا ه(ا))
5)عين) عملية ا و س عمار2 ج شوة)
ا شق)20153)ا  ار ا بيضاء)املغرب.

ا سي  عز ا  ون صاد عنوا ه(ا))
اقامة املوح ون رقم)24)ح.م.)20570 

ا  ار ا بيضاء)املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  محم  برخوش عنوا ه(ا))
5)عين) عملية ا و س عمار2 ج شوة)

ا شق)20153)ا  ار ا بيضاء)املغرب
ا سي  عز ا  ون صاد عنوا ه(ا))
اقامة املوح ون رقم)24)ح.م.)20570 

ا  ار ا بيضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 07 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826541.

586I

CAF MANAGEMENT

DISTRISPORT
شركة عات املسؤو ية املح ود2

حل شركة

CAF MANAGEMENT
ا ز وة 37 ا رقم 17 حي ا هناء ، 
20210، ا  ار ا بيضاء املغرب
DISTRISPORT شركة عات 
املسؤو ية املح ود2(في طور 

ا تصفية)
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وعنوان مورها اإلجتماعي تواطع 
ز وة موزار و شارع ا فا إقامة الجنة 
ا صغير2 ا طابق 7 - 20210 ا  ار 

ا بيضاء املغرب.
حل شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.457165

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر حل) (2022 ماي) (11 في) املؤرخ 
املح ود2) املسؤو ية  عات  شركة 
رأسما ها) مبلغ  (DISTRISPORT
مورها) وعنوان  درهم  (30.000
اإلجتماعي تواطع ز وة موزار و شارع)
ا فا إقامة الجنة ا صغير2 ا طابق)7 - 
ا  ار ا بيضاء)املغرب  تيجة) (20210

ل):)إنذ ام األنشطة  لشركة..
تواطع) ب  ا تصفية  مور  ح د  و 
ز وة موزار و شارع ا فا إقامة الجنة)
ا  ار) (20210  -  7 ا طابق) ا صغير2 

ا بيضاء)املغرب.)
و عين:

و) بوستة  واسين  ا سي (2))
 31 اقامة) سيتي  كو ف  عنوا ه(ا))
شوة رقم)1)امل ونة الخضراء)20210 
((2) كمصفي) املغرب  ا بيضاء) ا  ار 

 لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 06 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826588.
587I

ائتما ية)«مكتب ا  راسات كنتوس»)ش.ع.م.م

AU TOP RESTO FOOD
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

ائتما ية «مكتب ا  راسات كنتوس» 
ش.ع.م.م

13، ز وة واد زيز، رقم 4، أك ال 
ا رباط ، 10090، ا رباط املغرب

AU TOP RESTO FOOD شركة 
عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 22، ز وة 

واد زيز، رقم 1، عن  كنتوس كوم، 
اك ال - 10090 ا رباط املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

160841
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (20
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 AU (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TOP RESTO FOOD
غرض ا شركة بإوجاز):)ـ)مطذم.

ـ)بيع ا سمك..
عنوان املور االجتماعي):)22،)ز وة)
عن  كنتوس كوم،) (،1 رقم) واد زيز،)

اك ال)-)10090)ا رباط املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  واسين عتيوي):)500)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
500)حصة) (: ا سي 2 اومان  ذرج)

بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) عتيوي  واسين  ا سي  
املنتزه،) حي  (،4 شوة) (،15 عمار2)

ح.ي.م.)10120)ا رباط املغرب.
عنوا ه(ا)) اومان  ذرج  ا سي 2 
 10120 570،)ح.ي.م.) حي املنزه،)رقم)

ا رباط املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي 2  زهة بلمج وب عنوا ه(ا))
املنتزه،) حي  (،4 شوة) (،15 عمار2)

ح.ي.م.)10120)ا رباط املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (07 بتاريخ) با رباط  ا تجارية 

2022)تحت رقم)125300.

588I

»K M S FOOD»(شركة

»K M S FOOD» شركة
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

»K M S FOOD» شركة
دوار أوالد بوسمير جماعة  ذثامنة ، 

63054،  ذثامنة اململكة املغربية
شركة «K M S FOOD» شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي دوار أوالد 
بوسمير جماعة  ذثامنة - 63054 

 ذثامنة اململكة املغربية
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
8461

 07 في) مؤرخ  حر  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل)
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.»K M S FOOD»
و) بائع  (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
ا غذائية) با توسيط  لمواد  موزع 
ا طرية،)ا طازجة املجم 2 و املجم 2.
عنوان املور االجتماعي):)دوار أوالد)
 63054 (- جماعة  ذثامنة) بوسمير 

 ذثامنة اململكة املغربية.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 C.I.N. n°) خا  ) بنكراد  ا سي  
حصة بويمة) (FA118685)( :( 1.000

100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
 C.I.N. n°) خا  ) بنكراد  ا سي  
أوالد) دوار  عنوا ه(ا)) ((FA118685

 63054 جماعة  ذثامنة) بوسمير 

 ذثامنة اململكة املغربية.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

 C.I.N. n°) خا  ) بنكراد  ا سي  

أوالد) دوار  عنوا ه(ا)) ((FA118685

 63054 جماعة  ذثامنة) بوسمير 

 ذثامنة اململكة املغربية

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (09 بتاريخ) ببركان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)249/2022.

589I

fam consulting

TAJ SOFIA
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

fam consulting

 res(koutoubia(center 2 avenue

 hassan(II(gueliz 2 eme(etage(n°9

، 40000، marrakech(maroc

TAJ SOFIA شركة عات املسؤو ية 

املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 

صوفيا رقم 10 ال ا ورد2 تاركة 

مراكش - 40000 مراكش املغرب 

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

126059

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (12

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 TAJ (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SOFIA

دار) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا ضيافة).

تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 

تاركة) ا ورد2  ال  (10 رقم) صوفيا 

مراكش)-)40000)مراكش املغرب).
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أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)
درهم،)موسم كا تالي:

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  محم  طجين عنوا ه(ا))25 
إ ينهاوم) (67880 ز وة شارع الح ووة)

فرنسا)67880)إ ينهاوم فرنسا).
ا سي 2 خ وجة طجين عنوا ه(ا))
 90 رقم) (47 شطر) مراكش  ابوب 

مراكش)40000)مراكش املغرب).
ا سي 2 فاطمة طجين عنوا ه(ا))
 90 رقم) (47 شطر) مراكش  ابوب 

مراكش)40000)مراكش املغرب).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا ذلواني) االدري�سي  ا سي  هشام 
 47 شطر) مراكش  ابواب  عنوا ه(ا))
مراكش) (40000 مراكش) (90 رقم)

املغرب)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (06 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136396.

590I

CAF MANAGEMENT

 AMERICAN ACADEMY
CASABLANCA PRIVE

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 
تغيير ا سنة املا ية

CAF MANAGEMENT
ا ز وة 37 ا رقم 17 حي ا هناء ، 
20210، ا  ار ا بيضاء املغرب
 AMERICAN ACADEMY

CASABLANCA PRIVE «شركة 
عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي »
وعنوان مورها االجتماعي: 21 ز وة 

ا فراشات حي وازيس - 20210 ا  ار 
ا بيضاء املغرب.

«تغيير ا سنة املا ية»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

113077

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
املؤرخ في)05)ماي)2022

 31 إلى) املا ية:) تورر تغيير ا سنة 
غشت من كل سنة).

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
 02 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826273.
591I

FIRST HISSABAT

اكوا سان
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

FIRST HISSABAT
 N° 2 IMM 186 IBN(TACHFINE
 AZLI(MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
اكوا سان شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي ا بناوة رقم 
9 مكرر 2 ز وة اكرض حي ا سالم 

اكادور - 80000 اكادور املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
51557

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (05
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
اكوا) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

سان.
تجار2) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
و) الحماوة  ادوات  في  با توسيط 

ا ذواقيرو ا صباغة و).....
ا بناوة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
رقم)9)مكرر)2)ز وة اكرض حي ا سالم)

اكادور)-)80000)اكادور املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)
درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: ا كمار) بلواسم  ا سي  
حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) ا كمار  بلواسم  ا سي  
رقم)20078)حي ا فرح بنسركاو اكادور)

80000)أكادور املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) ا كمار  بلواسم  ا سي  
رقم)20078)حي ا فرح بنسركاو اكادور)

80000)أكادور املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ا تجارية باكادور بتاريخ)27)ماي)2022 

تحت رقم)110048.
592I

Fiduciaire E.C.C.F

SOCIETE RAKHA ELITE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

Fiduciaire E.C.C.F
4 مكرر بلوك ل ز وة ساحل ا ذاج 
ا نهضة ، 25000، خريبكة املغرب
SOCIETE RAKHA ELITE شركة 

عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي (في طور ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي ا حي 

اإلداري مركب ا شروق م خل ب 
طابق 2 رقم 3 - 25000 خريبكة 

املغرب.
حل شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.7087

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تورر حل) (2022 ماي) (30 في) املؤرخ 
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)
 SOCIETE RAKHA ا شريك ا وحي )
 100.000 رأسما ها) مبلغ  (ELITE
اإلجتماعي) مورها  وعنوان  درهم 
ا حي اإلداري مركب ا شروق م خل)
- 25000)خريبكة)  3 رقم) (2 ب طابق)

املغرب  تيجة ل):)ع م اإلشتغال.

ا حي) ب  ا تصفية  مور  ح د  و 

ب) م خل  ا شروق  مركب  اإلداري 
خريبكة) (25000  -  3 رقم) (2 طابق)

املغرب.)

و عين:

ا سي (2))كمال ختام و عنوا ه(ا))

دوار املساع 2 اوالد ابراهيم بئر مزوي)

25373)خريبكة املغرب كمصفي)(2))

 لشركة.

الح ود) اإلقتضاء) وعن   (

املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 

ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (06 االبت ائية بخريبكة بتاريخ)

2022)تحت رقم)254.

593I

FESCONE

 STE IMMOBILIERE BEN
KOREA

شركة عات املسؤو ية املح ود2
وفا2 شريك

FESCONE

 RUE(NATIONALE ، 20300، 51

CASABLANCA MAROC

 STE IMMOBILIERE BEN KOREA

شركة عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 315 شارع 

محم  الخامس - 20553 ا  ار 

ا بيضاء املغرب.

وفا2 شريك
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.149811

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

املؤرخ في)02)فبراور)2022)تم اإلعالم)

بوفا2 ا شريك خا   ابن عب  الجليل)

(
ً
تبذا ا ورثة  على  حصصه  توزيع  و 

غشت) (08 في) املؤرخ  اإلراثة   رسم 

2016)با شكل األتي):

ا سي (2))حمز2 ابن عب  الجليل)،)

262)حصة).

ا سي (2))فيصل ابن عب  الجليل)

،)262)حصة).
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 114 (، خوزامي) ا سي (2)) ادوة 

حصة).

ا سي (2))ا ذربي ابن عب  الجليل)

،)262)حصة).

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 10 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

مارس)2022)تحت رقم)817029.

594I

N2M CONSEIL-SARL

INNOVE CONSULTING

شركة عات املسؤو ية املح ود2

تحويل املور االجتماعي  لشركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

INNOVE CONSULTING شركة 

عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

اصبا ن طريق ازغنغان ا طابق 

ا ثا ث ا رقم 10-9 - 62000 

ا ناضور املغرب.

تحويل املور االجتماعي  لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.15849

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

املؤرخ في)02)فبراور)2022)تم تحويل)

من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 

ازغنغان) طريق  اصبا ن  «شارع 

ا طابق ا ثا ث ا رقم)9-10 - 62000 

املطار) «شارع  إلى) املغرب») ا ناضور 

ا طابق) (07-09 تجزئة او  ا ا وسينا)

 62000  -  1 رقم) ا شوة  االول 

ا ناضور املغرب».

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية با ناضور بتاريخ)09)فبراور)

2022)تحت رقم)233.

595I

دووان األستاد2 زينب ابن املختار

 MT REAL ESTATE
INVESTMENT

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

توسيع نشاط ا شركة)

دووان األستاد2 زينب ابن املختار
زاوية ز وة الحسنية و ز وة  بنان 
ا طابق االول املكتب رقم 3 جليز ، 

40000، مراكش املغرب
 MT REAL ESTATE INVESTMENT
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها االجتماعي 57 ز وة 

موريتا يا، ا رمز ا برو ي 2609 جليز 
مراكش - 40000 مراكش املغرب.

توسيع نشاط ا شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.5688
ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
املؤرخ في)13)ماي)2022)تمت إضافة)
إلى نشاط ا شركة) ا تا ية  األنشطة 

الحالي):
1.تم و  ه ف ا شركة.

2.تحيين ا نظام األسا�سي  لشركة.
3.تح و  ا صالحيات.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (26 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136138.

596I

N2M CONSEIL-SARL

DAPRIMO
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
DAPRIMO شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

الجيش امللكي ا رقم 338 - 62000 
ا ناضور املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

24185

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 

ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (20

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DAPRIMO

استغالل) (: غرض ا شركة بإوجاز)

مطذم.

شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 

 62000  -  338 الجيش امللكي ا رقم)

ا ناضور املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: امذلم) ادريس  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) امذلم  ادريس  ا سي  

شارع الجيش امللكي رقم)276 62000 

ا ناضور املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) امذلم  ادريس  ا سي  

شارع الجيش امللكي رقم)276 62000 

ا ناضور املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (30 بتاريخ) با ناضور  االبت ائية 

2022)تحت رقم)850.

597I

N2M CONSEIL-SARL

INNOVE CONSULTING
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تغيير نشاط ا شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

INNOVE CONSULTING شركة 

عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها االجتماعي شارع 

املطار تجزئة أو  ا أ وسينا 09-07 
ا طابق االول ا شوة رقم 1 ا ناظور 

62000 ا ناضور املغرب.

تغيير نشاط ا شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.15849

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تم تغيير) (2022 فبراور) (02 املؤرخ في)

نشاط ا شركة من)«ادار2 االعمال)

مركز االعمال)

تو وم الخ مات الخارجية)

انشاء) و  املستثمرين  مرافوة 

املشاريع)

ا لواءات) تنظيم  و  ا تواصل 

واملؤتمرات)«)إلى)«تسيير االعمال)

ت بير املشاريع)

مرافوة املستثمرين)«.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية با ناضور بتاريخ)09)فبراور)

2022)تحت رقم)233.
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CHANTIER PROFESSIONNEL MAROC

 CHANTIER

PROFESSIONNEL MAROC
إعالن متذ د ا ورارات

 CHANTIER PROFESSIONNEL

MAROC

دوار اوت وكمار ا صفا بيوكرى. ، 

87200، بيوكرى املغرب

 CHANTIER PROFESSIONNEL

MAROC «شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 عات ا شريك ا وحي »
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وعنوان مورها االجتماعي: دوار اوت 
وكمار ا صفا بيوكرى. - - بيوكرى 

املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.20409

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

اتخاع) تم  (2022 ماي) (09 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)

قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

 200) براهيم) ا تناني  ا سي   قرر 

عمر) صبار  خليل  ا سي   و  حصة))

بيع حصصهم ا كاملة) حصة)) (150(

محم ) ا سي   إلى  )330حصة))

الج و ) ا توزيع  وأصبح  اوتبوجمذة 

 لحصص على ا نحو ا تالي:)*)ا سي )

محم  اوتبوجمذة)500)حصة.

قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)

ا وا وني  لشركة) ا شكل  تحويل 

من شركة عات املسؤو ية املح ود2)

 شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)

ا شريك ا وحي .

قرار رقم)3:)ا ذي ونص على ماولي:)

ا تناني) ا سي   إستوا ة  قبول  تم 

براهيم من مهامه با شركة.

قرار رقم)4:)ا ذي ونص على ماولي:)

اوتبوجمذة) محم   ا سي   تذيين  تم 

كمسير  لشركة مل 2 غير مح د2.

قرار رقم)5:)ا ذي ونص على ماولي:)

با نسبة  لتوقيع على ا وتائق اإلدارية)

ا بنكية سيكون من طرف محم ) و 

اوتبوجمذة فوط.

قرار رقم)6:)ا ذي ونص على ماولي:)

تحيين ا وا ون االسا�سي  لشركة.

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

بن  رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

ا وا وني  لشركة) ا شكل  تحويل 

من شركة عات املسؤو ية املح ود2)

 شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)

ا شريك ا وحي .

ونص) ا ذي  (:7 و) (6 رقم) بن  

الج و ) ا توزيع  اعتماد  ماولي:) على 

 رأسمال ا شركة.

على) ونص  ا ذي  (:12 رقم) بن  
تغيير املسير ا وا وني  لشركة) ماولي:)

كما جاء)في املحضر االستثنائي.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (31 بتاريخ) با زكان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1034.
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IMEXFID

LIM CLEAN SERVICE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

IMEXFID
 RTE(MOHMED 6 GH 5 APPT 15
 RESIDENCE(ANASSER، 20000،

CASABLANCA MAROC
LIM CLEAN SERVICE شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي 6 شارع 
4 ا طابق 1 ا شوة 2 تجزئة ا ه ى 

سي ي مومن ا  ار ا بيضاء. - 
20000 ا  ار ا بيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
545593

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (20
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 LIM (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. CLEAN SERVICE
تنظيف) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

وتهيئة األماكن ا ذامة و الخاصة.
شارع) (6 (: عنوان املور االجتماعي)
تجزئة ا ه ى) (2 ا شوة) (1 ا طابق) (4
سي ي مومن ا  ار ا بيضاء.)-)20000 

ا  ار ا بيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)
درهم،)موسم كا تالي:

عب الحق) سماللي  بن  ا سي  
بويمة) حصة  (1.000 (: ا  ون) صالح 

100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عب الحق) سماللي  بن  ا سي  
تجزئة) (3 عنوا ه(ا)) ا  ون  صالح 
ا فاللي) ا هاشمي  شارع  ا ذثما ية 

20000)ا  ارا بيضاء)املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عب الحق) سماللي  بن  ا سي  
تجزئة) (3 عنوا ه(ا)) ا  ون  صالح 
ا فاللي) ا هاشمي  شارع  ا ذثما ية 

20000)ا  ارا بيضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 06 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826622.
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STE DAY FINANCE

 AGRICOLE ASM TROPICAL
SARL AU

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

تأسيس شركة

STE DAY FINANCE
ساحة الحرية ا رقم 13 ا طابق 

ا ثاني ا فويه بن صالح ، 23200، 
ا فويه بن صالح املغرب

 AGRICOLE ASM TROPICAL
SARL AU شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي ا طابق 
ا ثا ث شارع الحسن ا ثاني ا رقم 
188 بني مالل - 23000 بني مالل 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
12777

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 

ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (07

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 AGRICOLE ASM TROPICAL

.SARL AU

غرض ا شركة بإوجاز):)االستغالل)

ا فالحي.

ا طابق) (: االجتماعي) املور  عنوان 

ا رقم) ا ثاني  الحسن  شارع  ا ثا ث 

مالل) بني  (23000 (- مالل) بني  (188

املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: محم ) ا سي   ذماري 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) محم   ا سي   ذماري 

 84 ا رقم) (A بلوك) ا ياسمين  حي 

23200)ا فويه بن صالح املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) محم   ا سي   ذماري 

 84 ا رقم) (A بلوك) ا ياسمين  حي 

23200)ا فويه بن صالح املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية ببني مالل بتاريخ)02)وو يو)

2022)تحت رقم)516.
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بروفكس

TOPORAMA
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

بروفكس

بشارع محم  الخامس اقامة ا برصة 

وج 2 ، 60000، وج 2 املغرب

TOPORAMA شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي عمار2 

محم  ا  رفوفي رقم 42ا طابق 

االول شوة رقم 4 - 60000 وج 2 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

31679

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
تم إع اد ا وا ون) (2017 أكتوبر) (24

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TOPORAMA

-ا ويام) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

بجميع ا  راسات)-)ءانشاء)ا تصاميم)

املساحة) بذلم  املرتبطة  وا وثائق 

ا طبوغرافية) الخرائط  (- ا تطبيوية)

بجميع) املساحية  -املسوحات 

(- ترسيم ح ود ا ذوارات) (- املواويس)

الخبر2 ا ذوارية)-ا ذمارت وا تجزئات.

و) ا  راسات  بجميع  ا ويام  (-

االعمال ا طبوغرافية.).

عمار2) (: االجتماعي) املور  عنوان 
محم  ا  رفوفي رقم)42ا طابق االول)

شوة رقم)4 - 60000)وج 2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 10.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)موسم كا تالي:

ا سي 2 ح اد واسين):)100)حصة)
بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) واسين  ح اد  ا سي  
 92000  316 رقم) (2 تجزئة شذبان)

ا ذرائش املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) واسين  ح اد  ا سي  
 92000  316 رقم) (2 تجزئة شذبان)

ا ذرائش املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
دجنبر) (24 بتاريخ) بوج 2  ا تجارية 

2017)تحت رقم)1430.
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MAROC COMPTA PLUS

MATRIX CASH
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

MAROC COMPTA PLUS
55 باب ا ثالتاء ا طابق االول ا شوة 
رقم 2 ا فويه بن ضالح ، 23200، 

FKIH BEN SALAH MAROC
MATRIX CASH شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 
96 شارع الحسن ا ثاني - 23200 

ا فويه بن صالح املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
5085

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (09
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MATRIX CASH

تحويل) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

االموال.
 96 رقم) (: عنوان املور االجتماعي)

شارع الحسن ا ثاني)-)23200)ا فويه)

بن صالح املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  هشام و يم):)1.000)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) و يم  هشام  ا سي  

ا وواسم الج د ا ز وة)17)ا رقم)18 

23200)ا فويه بن صالح املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) و يم  هشام  ا سي  

ا وواسم الج د ا ز وة)17)ا رقم)18 

23200)ا فويه بن صالح املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

صالح) بن  با فويه  االبت ائية 

رقم) تحت  (2022 وو يو) (02 بتاريخ)

.155/2022
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BMH EXPERTS

MCA FONCIERE
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تحويل املور االجتماعي  لشركة

BMH EXPERTS

 rue(Van(Zeeland 6 rue(Van 6

 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS

MCA FONCIERE شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 97 شارع 

محم  الخامس - ا  ار ا بيضاء 

- 20000 ا  ار ا بيضاء اململكة 

املغربية

تحويل املور االجتماعي  لشركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.17733
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
2022)تم تحويل) 01)أبريل) املؤرخ في)
من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 
ا  ار) (- الخامس) محم   شارع  (97»
ا بيضاء) ا  ار  (20000 (- ا بيضاء)
«املنطوة) إلى) املغربية») اململكة 
ا صناعية بن مسيك سي ي عثمان)
،)شارع)3)قطذة.)-135)ا  ار ا بيضاء)
اململكة) ا بيضاء) ا  ار  (20450  -

املغربية».
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 24 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)824864.

604I

BMH EXPERTS

ORCHESTRA MAROC SARL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تحويل املور االجتماعي  لشركة

BMH EXPERTS
 rue(Van(Zeeland 6 rue(Van 6
 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS
 ORCHESTRA MAROC SARL
شركة عات املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي 7, 
 Rue(Messaoudi 1er(étage

Casablanca - 20000 – ا  ار 
ا بيضاء اململكة املغربية.

تحويل املور االجتماعي  لشركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.17734
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
2022)تم تحويل) 26)أبريل) املؤرخ في)
من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 
 Rue(Messaoudi(1er(étage(–  ,7»
Casablanca - 20000)ا  ار ا بيضاء)
«املنطوة) إلى) املغربية») اململكة 
ا صناعية بن مسيك سي ي عثمان)
،)شارع)3)قطذة.)-135)ا  ار ا بيضاء)
اململكة) ا بيضاء) ا  ار  (20450  -

املغربية».
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باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 24 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)824865.
605I

AR EXPERTISE

GROUPE UFAST
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

AR EXPERTISE
 BD ZERKTOUNI ANGEL 219

 BD(ROUDANI 1ER(ETAGE(N°15
MAROC 20000 ،، ا  ار ا بيضاء
GROUPE UFAST شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي 90، تجزئة 

ا بساتين 1، بوز يوة - 13100 
بوز يوة املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 
املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
7607

في) مؤرخ  حر  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (11
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GROUPE UFAST
صيا ة و) (: غرض ا شركة بإوجاز)

تصليح ا سيارات.
(،90 (: االجتماعي) املور  عنوان 
تجزئة ا بساتين)1،)بوز يوة)-)13100 

بوز يوة املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  عب  ا ذزيز الخياطي):)300 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
ا سي  عب  املنذم الخياطي):)700 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

الخياطي) ا ذزيز  عب   ا سي  
عنوا ه(ا))عمار2 حمو عمار2)11)شوة)
 20000 ا بيضاء) مذروف،) سي ي 

ا  ار ا بيضاء)املغرب.
الخياطي) املنذم  عب   ا سي  
عنوا ه(ا))كن ا)20000)ا  ار ا بيضاء)

املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
الخياطي) ا ذزيز  عب   ا سي  
عنوا ه(ا))عمار2 حمو عمار2)11)شوة)
 20000 ا بيضاء) مذروف،) سي ي 

ا  ار ا بيضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 03 بتاريخ) سليمان  ببن  االبت ائية 

وو يو)2022)تحت رقم)303.
606I

AUDEXAL

IGODAR FOOD LOGISTIC
شركة عات املسؤو ية املح ود2

رفع رأسمال ا شركة

AUDEXAL
85 شارع ال ة ا ياقوت ( قبا ة 

اوطوهول) ، 20250، ا  ار ا بيضاء 
املغرب

 IGODAR FOOD LOGISTIC
شركة عات املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي ا حي 

ا صناعي شرق سي ي ا بر و�سي - 
20600 ا  ار ا بيضاء املغرب.

رفع رأسمال ا شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.387523
ا ذام) الجمع  بموت�سى 
أبريل) (30 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
ا شركة) رأسمال  رفع  تم  (2022
درهم») (15.000.000» ق ره) بمبلغ 
إلى) درهم») (2.500.000» من) أي 
طريق) عن  درهم») (17.500.000»
ا شركة) دوون  مع  مواصة  إجراء) (:

املح د2 املو ار و املستحوة.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 01 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826060.
607I

ALTA GREEN SARL

ALTAGREENAF SARL
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

ALTA GREEN SARL
 hay el baraka sidi moumen

 casablanca ، 20770، casablanca
Maroc

ALTAGREENAF SARL شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي زاوية شارع 

ا نخيل و20 أغسطس ا وطذة 
رقم30حي امال2 تيط مليل ا  ار 
ا بيضاء - 29640 تيط مليل ا  ار 

ا بيضاء املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
545609

في) مؤرخ  حر  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (14
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALTAGREENAF SARL
غرض ا شركة بإوجاز):)شراء)وبيع)
واستيراد وتوزيع املذ ات ا كهربائية)

وامليكا يكية.
وا طاقة) ا كهرمائية  ا طاقة 

املتج د2.).
زاوية) (: االجتماعي) املور  عنوان 
شارع ا نخيل و20)أغسطس ا وطذة)
ا  ار) مليل  تيط  امال2) رقم30حي 
تيط مليل ا  ار) (29640 (- ا بيضاء)

ا بيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: ا سي  عزا  ون االخظر)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  عزا  ون االخظر عنوا ه(ا))

ا بيضاء) ا  ار  مليل  تيط  امال2)

29640)تيط مليل املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) موراداالخظر  ا سي  

خريبكة) (25000 خريبكة) مزوي  بئر 

املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 06 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826627.

608I

Valoris Partners

MERSOTEK
شركة عات املسؤو ية املح ود2

حل شركة

Valoris Partners

 Bureau(N°14, 3ème(étage,

 immeuble(soft(city(oasis, 2 et

 4 rue(Abou(Dhabi ، 20410،

casablanca maroc

MERSOTEK شركة عات املسؤو ية 

املح ود2(في طور ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي طابق 

3 عمار2 35 إقامة ضمان ج ه 6 

شوة 16 عين ا شق ا  ار ا بيضاء - 

20152 ا  ار ا بيضاء املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.488217

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تورر حل) (2022 أبريل) (18 املؤرخ في)

املح ود2) املسؤو ية  عات  شركة 

MERSOTEK)مبلغ رأسما ها)20.000 

درهم وعنوان مورها اإلجتماعي طابق)

 6 ه) ج  ضمان  إقامة  (35 عمار2) (3

(- 16)عين ا شق ا  ار ا بيضاء) شوة)

ا  ار ا بيضاء)املغرب  تيجة) (20152

ل):)حل ا شركة في وقت مبكر.
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طابق) ب  ا تصفية  مور  ح د  و 
 6 ه) ج  ضمان  إقامة  (35 عمار2) (3
(- 16)عين ا شق ا  ار ا بيضاء) شوة)

20152)ا  ار ا بيضاء)املغرب.)
و عين:

و) واكريم  املصطفى  ا سي (2))
 4 طابق) ماجوريل  إقامة  عنوا ه(ا))
عمار2 ه عين ا شق ا  ار) (09 شوة)
ا بيضاء) ا  ار  (20152 ا بيضاء)

املغرب كمصفي)(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 31 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)825922.
609I

FIRST HISSABAT

انفوكليكتيك
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

FIRST HISSABAT
 N° 2 IMM 186 IBN(TACHFINE
 AZLI(MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
ا فوكليكتيك شركة عات املسؤو ية 

املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

يذووب املنصور اقامة جزود املكتب 
رقم 4 مراكش 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

124811
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
تم إع اد ا وا ون) (2022 مارس) (24
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ا فوكليكتيك.

ا برمجة,) (: غرض ا شركة بإوجاز)
استشار2 وخ مات مذلوماتية اخرى.

شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 
يذووب املنصور اقامة جزود املكتب)
مراكش) (40000 مراكش) (4 رقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  محم  ا كبير):)500)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
ا سي  محم  ا اصر):)500)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) ا كبير  محم   ا سي  
دوار تابو ت ترميكت ورزازات)45000 

ورزازات املغرب.
عنوا ه(ا)) ا اصر  محم   ا سي  
 42050 حي اوكودار اوت اورير الحوز)

الحوز املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) ا كبير  محم   ا سي  
دوار تابو ت ترميكت ورزازات)45000 

ورزازات املغرب
عنوا ه(ا)) ا اصر  محم   ا سي  
 42050 حي اوكودار اوت اورير الحوز)

الحوز املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
أبريل) (21 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)135021.
610I

اوطال كونساي

DOYAMINE PRO
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

اوطال كونساي
286 حي ا نهضة سي ي عالل 

ا بحراوي ، 15252، سي ي عالل 
املغرب

DOYAMINE PRO شركة عات 
املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 8 

ز وة بوعنان حي االمل ا ورية سال - 
11160 سال املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 
املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
36035

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (07
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DOYAMINE PRO
غرض ا شركة بإوجاز):)بيع وتوزيع)
شبه) واملنتجات  ا طبية  االجهز2 

ا صي ال ية
مستحضرات) وتص ور  استيراد 

ا تجميل.
 8 رقم) (: االجتماعي) املور  عنوان 
(- ز وة بوعنان حي االمل ا ورية سال)

11160)سال املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي 2 فاطم ا زهراء)ا ذطي هللا):)
800)حصة بويمة)100)درهم  لحصة)

.
200)حصة) (: ا سي  ا باهج  بيل)

بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي 2 فاطم ا زهراء)ا ذطي هللا)
حيم) (100 رقم) ج  بلوك  عنوا ه(ا))

ا رباط)10120)ا رباط املغرب.
عنوا ه(ا)) ا باهج  بيل  ا سي  
بطا ة ز وة تاو ات رقم)3)سال)11000 

سال املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي 2 فاطم ا زهراء)ا ذطي هللا)
حيم) (100 رقم) ج  بلوك  عنوا ه(ا))

ا رباط)10120)ا رباط املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية بسال بتاريخ)30)ماي)2022 

تحت رقم)38968.
611I

Valoris Partners

AXELENT PARTNERS
شركة عات املسؤو ية املح ود2

رفع رأسمال ا شركة

Valoris Partners
 Bureau(N°14, 3ème(étage,

 immeuble(soft(city(oasis, 2 et
 4 rue(Abou(Dhabi ، 20410،

casablanca maroc
AXELENT PARTNERS شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي إقامة 
اإلستورار, زاوية ا شارع ا نصر 
ويو يوس قيصر, عمار2 رقم 20, 
ا صخر2 ا سوداء ا  ار ا بيضاء 

20303 ا  ار ا بيضاء املغرب.
رفع رأسمال ا شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.282369

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تم) (2022 أبريل) (25 في) املؤرخ 
ق ره) بمبلغ  ا شركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم») (2.400.000»
«1.500.000)درهم»)إلى)«3.900.000 
درهم»)عن طريق):)إدماج احتياطي أو)
أرباح أو عالوات إص ار في رأس املال.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 02 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826257.
612I

NEXIA FIDUCIA

 SOCIÉTÉ DE GESTION
 ET D'EPLOITATION DU
 PARC INDUSTRIEL DE

BOUSKOURA
شركة املساهمة
تم و  م 2 ا شركة

NEXIA FIDUCIA
 Rue Bab El Mansour ,3

 Espace(Porte(d›Anfa، 20050،
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 Société de Gestion et

 d'Eploitation du Parc Industriel

de Bouskoura «شركة املساهمة»

وعنوان مورها االجتماعي: 15 شارع 

مر�سى سلطان - - ا  ار ا بيضاء 

املغرب.

«تم و  م 2 ا شركة»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.113183

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

تورر) (2021 وو يوز) (12 في) املؤرخ 

تم و  م 2 ا شركة إلى:)27)سنة

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 24 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)824882.

613I

FLASH ECONOMIE

AHM TRAVDIV 
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

تأسيس ا شركة

 AHM TRAVDIV SARL

شركة عات املسؤو ية املح ود2)

)مورها اإلجتماعي:)26)شارع مرس)

ا سلطان ا طابق)1)ا شوة)3)–)ا  ار)

ا بيضاء

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري):)

544107

في) مؤرخ  عرفي  عو   :بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (12

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2

AHM TRAVDIV):تسمية ا شركة

غرض ا شركة بإوجاز):

ا ترويج  ألنشطة ا ذوارية

أو) ا بناء) مواول  أعمال  جميع 

األساسات أو ا بناء)بجميع أشكا ها)

األبواب) وتركيب  وتوزيع  تاجر 

امل رعة.

اال تهاء)من االعمال

تصنيع جميع أ واع األبواب

واألبواب) (، ا  اخلية) األبواب 

(، وا سجاد) (، واألثاث) (، الح و وة)

(، واملطابخ) (، الخشبية) واألرضيات 

.PVC(واألتمتة املنز ية)،)و وافذ

واإل كترو ية) ا كهربائية  األجهز2 

واألجهز2 املنز ية

وتوزيع) وتجار2  وتص ور  استيراد 

أو) الخ مات  أو  املنافع  أ واع  جميع 

ا سلع

أعمال مختلفة

توفير جميع الخ مات

26)شارع) عنوان املور االجتماعي):)

مرس ا سلطان ا طابق)1)ا شوة)3–)

ا  ار ا بيضاء

امل 2):)99)سنة ابت اء)من تويي ها)

با سجل ا تجاري

 100.000 :مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي

500)حصة):) لسي  بوكرن علي

500)حصة):) لسي  ادكوك مروان

بمجموع:)1000)حصة

ا تسيير):

:)تسير ا شركة مل 2 غير مح د2 من)

طرف

ا سي  بوكرن علي

زاوية) ا وال  شارع  (01 (: ا ذنوان)

محج)2)مارس حي املستشفيات ا  ار)

ا بيضاء

و ا سي  ادكوك مروان

ا ذنوان):)ا وصبة م خل)1)شوة)

4)شارع ابن سينا ا حي الحسني ا  ار)

ا بيضاء)

 31 وناور إلى) (1 من) ا سنة املا ية:)

دجنبر من كل عام

باملركز) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ا بيضاء) با  ار  الجهوي  الستثمار 

رقم) تحت  (2022 ماي) (16 بتاريخ)

544107

614I

FLASH ECONOMIE

ABRAJ DUOMO
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

FISCOGEF
إعالن بخصوص تأسيس شركة

 ABRAJ DUOMO
RC : 545357

مؤرخ) عرفي  عو   بموت�سى 
تم) (2022 ماي) (16 بتاريخ) با بيضاء)

تأسيس شركة باملواصفات ا تا ية):
ABRAJ DUOMO(:(ا تسميــــــــــــــــة(-

ز وة) (81 (: االجتماعـــي) املور  (-
ا ه ه  ا  ارا بيضاء

اإلنذاش) (: االجتماعي) ا ه ف  (-
ا ذواري)

شركة عات) (: ا وا و ــــي) ا شكل  (-
املسؤو ية املح ود2)

 0.000,0010 (: ا رأسمــــــــــــــال) (-
درهم موسمة إلى):)

100)درهم) 500)حصة من فئة) (•
 فائ 2 ا سي  هشام حادك

100)درهم) 500)حصة من فئة) (•
 فائ 2 ا سي  عادل اسكيكري

-)ا تسييـــــــــــــــر):)تذيين ا سي  هشام)
اسكيكري) عادل  وا سي   حادك 
مسيرون  لشركة مع تفويضهم جميع)
سلطات ا تصرف وا تسيير مع إمضاء)

منفصل.)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  (-
وو يو) (03 ووم) با بيضاء) ا تجارية 

2022)تحت رقم)826407.
-)ا سنة االجتماعية):)من)01)وناور)

إلى)31)دجنبر)
-)ا ـمـــــــــــــــــــــ 2):)99)سنة)

-)ا سجل ا تجــــاري):)545357
من أجل ا نشر

615I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE RIH AKKA TRAVAUX
شركة عات املسؤو ية املح ود2

قفل ا تصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
STE RIH AKKA TRAVAUX شركة 

عات املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي : قصر 

موي تاديغوست كلميمة - 52000 
ا راشي وة املغرب.

قفل ا تصفية
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

.7727
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر) (2019 وناور) (30 في) املؤرخ 
 STE RIH AKKA TRAVAUX حل)
املح ود2) املسؤو ية  عات  شركة 
درهم) (10.000 رأسما ها) مبلغ 
قصر) اإلجتماعي  مورها  وعنوان 
 52000 (- كلميمة) تاديغوست  موي 

ا راشي وة املغرب  تيجة الالزمة.
و عين:

و) عواوي  مصطفى  ا سي (2))
عنوا ه(ا))ا و س  ذياد2 سال)11000 

سال املغرب كمصفي)(2)) لشركة.
و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)
قصر) وفي  (2019 وناور) (03 بتاريخ)
 52000 (- كلميمة) تاديغوست  موي 

ا راشي وة املغرب.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية با رشي وة بتاريخ)02)وو يو)

2022)تحت رقم)345/2022.

616I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE LOCATION
 DES QUADS ET DES

APPARTEMENTS
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
قفل ا تصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 STE LOCATION DES QUADS ET

 DES APPARTEMENTS
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
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وعنوان مورها اإلجتماعي : قصر 
مرزوكة طاووس ريصاني - 52000 

ا راشي وة املغرب.
قفل ا تصفية

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
.13067

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
املؤرخ في)02)وو يوز)2021)تورر حل)
 STE LOCATION DES QUADS ET
DES APPARTEMENTS)شركة عات)
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 
 100.000 رأسما ها) مبلغ  ا وحي  
درهم وعنوان مورها اإلجتماعي قصر)
 52000 (- ريصاني) طاووس  مرزوكة 

ا راشي وة املغرب  تيجة الالزمة).
و عين:

و) سهالوي  حسن  ا سي (2))
طاووس) مرزوكة  قصر  عنوا ه(ا))
املغرب) ا راشي وة  (52000 ريصاني)

كمصفي)(2)) لشركة.
و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)
قصر) وفي  (2021 وو يوز) (02 بتاريخ)
 52000 (- ريصاني) طاووس  مرزوكة 

ا راشي وة املغرب.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية با رشي وة بتاريخ)03)وو يو)

2022)تحت رقم)346/2022.

617I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE SOFRAME TRANS
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تغيير نشاط ا شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
STE SOFRAME TRANS شركة 

عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها االجتماعي قصر 
سرغين جماعة الخنك ا راشي وة - 

52000 ا راشي وة املغرب .
تغيير نشاط ا شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.14529

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تغيير) تم  (2022 ماي) (31 في) املؤرخ 
«ا نول لحساب) نشاط ا شركة من)

ا غير)«)إلى)«ا نول ا سياحي)«.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية با رشي وة بتاريخ)06)وو يو)

2022)تحت رقم)350.

618I

كوينطا كاش

ZAYKA ETUDE ET CONSEIL
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
قفل ا تصفية

كوينطا كاش
رقم 64 متجر رقم 2 تجزئة 

ا بوعنا ية املرجة فاس ، 30020، 
فاس املغرب

 ZAYKA ETUDE ET CONSEIL
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي : ا طابق 
األول رقم 112 تجزئة املستوبل حي 
املسير2 بنسود2 فاس - 30030 فاس 

املغرب.
قفل ا تصفية

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
.60485

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر حل) (2022 أبريل) (30 املؤرخ في)
 ZAYKA ETUDE ET CONSEIL
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)
رأسما ها) مبلغ  ا وحي   ا شريك 
مورها) وعنوان  درهم  (10.000
 112 رقم) األول  ا طابق  اإلجتماعي 
تجزئة املستوبل حي املسير2 بنسود2)
فاس املغرب  تيجة) (30030 (- فاس)

 صذوبات ما ية.
و عين:

و) ا زاهر  ا غني  عب   ا سي (2))
بلوك س حي زواغة) (188 عنوا ه(ا))
فاس املغرب كمصفي) (30020 فاس)

(2)) لشركة.

و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)

ا طابق) وفي  (2022 أبريل) (30 بتاريخ)

تجزئة املستوبل حي) (112 األول رقم)

املسير2 بنسود2 فاس)-)30030)فاس)

املغرب.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ا تجارية بفاس بتاريخ)31)ماي)2022 

تحت رقم)2061.

619I

bemultico(بيمو تيكو

BENDRISS CAR
شركة عات املسؤو ية املح ود2

قفل ا تصفية

bemultico بيمو تيكو
رقم 106 شوة رقم 01 ا زيتون 

املذركة -مكناس ، 50060، مكناس 

مكناس

BENDRISS CAR شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي : رقم 127 

ا نذيم 07 مكناس - 50000 مكناس 

املغرب.

قفل ا تصفية
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

.40393

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تورر حل) (2022 ماي) (31 في) املؤرخ 

عات) شركة  (BENDRISS CAR

رأسما ها) مبلغ  املح ود2  املسؤو ية 

مورها) وعنوان  درهم  (500.000

 07 ا نذيم) (127 رقم) اإلجتماعي 

املغرب) مكناس  (50000 (- مكناس)

ا شركة) تحويق ه ف   تيجة  ذ م 

وتأثيرها بجائحة كورو ا كوفي )19.

و عين:

علي) ادريس موالي  بن  ا سي (2))
 07 ا نذيم) (127 رقم) عنوا ه(ا)) و 

املغرب) مكناس  (50000 مكناس)

كمصفي)(2)) لشركة.

و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)

 127 وفي رقم) (2022 ماي) (31 بتاريخ)

ا نذيم)07)مكناس)-)50000)مكناس)

املغرب.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (07 بتاريخ) بمكناس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)265.

620I

FADIFISC

 E&M PRODUCT
MANAGEMENT

شركة عات املسؤو ية املح ود2
تأسيس شركة

FADIFISC
شارع املواومة رقم 2 ا طابق االول 

عمار2 امزيل و ا زرك ي اكادور 

 AVENUE(AL(MOUQ(N°02 1ER

 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، اكادور املغرب

 E&M(PRODUCT

MANAGEMENT شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي حي ابو 

بكر ا ص وق بلوك س اغروض بن 

سركاو - 80000 اكادور املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

51625

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (04

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 E&M (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.PRODUCT MANAGEMENT

غرض ا شركة بإوجاز):)االستراد و)

ا تص ور.

عنوان املور االجتماعي):)حي ابو بكر)

ا ص وق بلوك س اغروض بن سركاو)

- 80000)اكادور املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

مبلغ رأسمال ا شركة:)4.300.000 

درهم،)موسم كا تالي:
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 3.000 (: مرشي ) دو 2  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

 40000 (: ا ذودي) خا    ا سي  

بويمة)100)درهم.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) ا ذودي  خا    ا سي  

اكادور) (80000 حي ا ذودي اغروض)

املغرب.

ا سي  دو 2 مرشي  عنوا ه(ا))19 

 NOPPENSTRAAT 3740 BILZEN

.BELGIQUE

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) ا ذودي  خا    ا سي  

اكادور) (8000 اغروض) ا ذودي  حي 

املغرب

ا سي  دو 2 مرشي  عنوا ه(ا))19 

 NOPPENSTRAAT 3740 BILZEN

BELGIQUE

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (06 بتاريخ) باكادور  ا تجارية 

2022)تحت رقم)110131.

621I

AROBASE CONSULTING(اروباس كونسيلتينغ

 »DADI ET FILS»
دادي وابناؤه

شركة عات املسؤو ية املح ود2
رفع رأسمال ا شركة

 AROBASE اروباس كونسيلتينغ

CONSULTING

شارع يذووب املنصور ز وة الجني  

اقامات ا بيضاء ا ذمارK 2 ا طابق 

الخامس ا شوة 52 املذاريف ، 

20370، ا  ار ا بيضاء املغرب

«DADI ET FILS» دادي وابناؤه 

شركة عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي محل 32 

مكرر ممر اوالد زيان ا  ار ا بيضاء - 

20000 ا  ار ا بيضاء املغرب.
رفع رأسمال ا شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.61377

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تم) (2021 دجنبر) (20 في) املؤرخ 
ق ره) بمبلغ  ا شركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم») (3.000.000»
«3.000.000)درهم»)إلى)«6.000.000 
مواصة) إجراء) (: طريق) عن  درهم»)
مع دوون ا شركة املح د2 املو ار و)

املستحوة.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 22 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

فبراور)2022)تحت رقم)813916.

622I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

.STE SANROKI SARL A.U
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع محم  الخامس رقم 03 

ا طابق ا ثاني خنيفر2 ، 54000، 
خنيفر2 املغرب

STE SANROKI SARL A.U. شركة 
عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 

هن  124 مريرت خنيفر2 - 54000 
مريرت املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
4391

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (16
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

..SANROKI SARL A.U
ا تص ور) (: غرض ا شركة بإوجاز)

وا يستيراد واألعمال املختلفة.

تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 54000 (- مريرت خنيفر2) (124 هن )

مريرت املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  عمر ا غزال):)1.000)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) ا غزال  عمر  ا سي  
خنيفر2) (54000 خنيفر2) مريرت 

املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) ا غزال  عمر  ا سي  
خنيفر2) (54000 خنيفر2) مريرت 

املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (01 االبت ائية بخنيفر2 بتاريخ)

2022)تحت رقم)222.
623I

AROBASE CONSULTING(اروباس كونسيلتينغ

«DADI ET FILS« دادي وابناؤه
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تفويت حصص

 AROBASE اروباس كونسيلتينغ
CONSULTING

شارع يذووب املنصور ز وة الجني  
اقامات ا بيضاء ا ذمارK 2 ا طابق 

الخامس ا شوة 52 املذاريف ، 
20370، ا  ار ا بيضاء املغرب

«DADI ET FILS» دادي وابناؤه 
شركة عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي محل 32 
مكرر ممر اوالد زيان ا  ار ا بيضاء - 

20000 ا  ار ا بيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.61377

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تمت) (2022 مارس) (01 في) املؤرخ 

املصادقة على):
دادي) ورثة  ((2) ا سي ) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (4.774

((2) ا سي ) حصة  فائ 2  (60.000

محم  دادي بتاريخ)28)فبراور)2022.

دادي) ورثة  ((2) ا سي ) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (3.478

((2) ا سي ) حصة  فائ 2  (60.000

واسر دادي بتاريخ)28)فبراور)2022.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (

 18 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

مارس)2022)تحت رقم)818177.

624I

GUIDE COMPTABLE

STE MNAWAR
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

GUIDE COMPTABLE

تجزئة ابن تومرت 2 عمار2 4 ا طابق 

2 شوة 4 بوز يوة ، 13100، 

بوز يوة املغرب

STE MNAWAR شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي مركز 

رياض 61 تواطع شارع ال ة واقوت 

و مصطفى املذاني رقم 69 طابق 2 - 

20610 ا  ار ا بيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

542989

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
تم إع اد ا وا ون) (2022 فبراور) (25

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MNAWAR
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بيع مواد) (: غرض ا شركة بإوجاز)
ا بناء)و اشغال متنوعة.

مركز) (: االجتماعي) املور  عنوان 
واقوت) تواطع شارع ال ة  (61 رياض)
 -  2 69)طابق) و مصطفى املذاني رقم)

20610)ا  ار ا بيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: صابور) امله ي  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) صابور  امله ي  ا سي  
ا زمامر2) ا غنادر2  كبور  اوالد  دوار 

12000)سي ي بنور املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) صابور  امله ي  ا سي  
ا زمامر2) ا غنادر2  كبور  اوالد  دوار 

12000)سي ي بنور املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 16 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)16654.

625I

WINK STORE

WINK STORE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

WINK STORE
 AVENUE(MERS(SULTAN ، 26
20000، CASABLANCA(MAROC

WINK STORE شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي 26 محج 

مرس ا سلطان ا شوة 3 ا طابق 1 - 
20120 ا  ارا بيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
545001

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (17
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 WINK(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.STORE
غرض ا شركة بإوجاز):)شراء)وبيع)
وتوزيع جميع املنتجات من ع 2 أ واع)

من ا بضائع
استيراد وتص ور جميع األصناف)

واملواد واملنتجات واألجهز2 واملواد
وا توكيالت) ا فروع  إنشاء)
واملخازن وع ادات ا بيع  ذ 2 أ واع)

من ا بضائع
املنتجات) كافة  وتوزيع  تمثيل 
وا ذالمات ا تجارية وكذ ك عمليات)

ا وساطة وا ت اول
االستشارات في مجاالت املبيذات)
وا تمويل) واإلدار2  وا تسويق 

وتكنو وجيا املذلومات
وا ت ريب) املذلومات  تنفيذ  ظم 
ا ذملي في اإلدار2 واملحاسبة وا تمويل)

وغيرها باإلضافة إلى ا  عم
وشراء) املذلومات  تكنو وجيا 
وبيع أجهز2 وبرامج وبرامج ا كمبيوتر)

باإلضافة إلى تطويرات مذينة
ا  عم واملساع 2 في إدار2 األعمال)
ودراسات) اإلدارية  اإلجراءات  في 

الج وى ا تجارية املا ية)،)إلخ.
املذامالت) جميع  (، أعم) وبشكل 
أو) املا ية  أو  ا تجارية  أو  ا صناعية 
املنوو ة أو غير املنوو ة ا تي ق  تكون)
مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)
أغراض) بأي  أو  (، ا شركة) بغرض 
مشابهة أو عات صلة)،)أو من املحتمل)

أن تسهل توسذها وتطويرها..
26)محج) (: عنوان املور االجتماعي)
مرس ا سلطان ا شوة)3)ا طابق)1 - 

20120)ا  ارا بيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 5.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)موسم كا تالي:

حصة) (50 (: دويا) مو�سى  ا سي  
بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) دويا  مو�سى  ا سي  
ا ياسمين)GH R5)مبنى)78)،)ا طابق)
 H H 20120 (، (18 شوة) (، ا رابع)

ا  ارا بيضاء)املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) دويا  مو�سى  ا سي  
ا ياسمين)GH R5)مبنى)78)،)ا طابق)
 H H 20120 (، (18 شوة) (، ا رابع)

ا  ارا بيضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 01 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)825836.
626I

ا شـركـة ا صـحراويـة  لمحـاسبة واالستشـارات)

ا وـا ـو يـة

KOMO FISH
إعالن متذ د ا ورارات

ا شـركـة ا صـحراويـة  لمحـاسبة 
واالستشـارات ا وـا ـو يـة

220 شـارع مكـة عمـار2 صـومأصيـل 
ا طـابق األول ص,ب 538 ا ذيـون ، 

70000، ا ذيـون املغـرب
KOMO FISH «شركة عات 

املسؤو ية املح ود2 عات ا شريك 
ا وحي »

وعنوان مورها االجتماعي: الحـي 
ا صنـاعـي املـر�سى ا ذيـون - - ا ذيــون 

املغـرب.
«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: -.
بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
اتخاع) تم  (2022 ماي) (20 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)
على) ونص  ا ذي  (:01 رقم) قرار 
ماولي:)توسيع غرض ا شركة بإضافة)
توفير  فـائـ 2 ا غيـر،) ا نشاط ا تالي:)
جميع ا وح ات) عن طريق ا تأجير،)
واملذ ات الخاصة بمذالجة وتجمي )

األسماك وجميع املنتوجات ا بحرية؛)
على) ونص  ا ذي  (:02 رقم) قرار 
حصص) مجمـوع  تفـويت  ماولي:)•)
(30000حصـة() قـوبـع) أحمـ   ا سيـ  
 HOLDING (» شـركـة)  فـائـ 2 

KOUBAA(»(S.a.r.l
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
على) ونص  ا ذي  (:07 رقم) بن  
مبلغ) في  ح د  ا رأسمال:) ماولي:)
إلى) موسمة  درهم  (3.000.000،00
درهـم) (100 فئة) من  حصة  (30000
 HOLDINGبـا كـامـل شـركـة ويملكهـا 

 KOUBAA
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (06 بتاريخ) با ذيون  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1615.
627I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ع.م.م.)عات ا شريك)

ا وحي 

MARRINE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ع.م.م. 
عات ا شريك ا وحي 

20 شارع املتنبي ا طابق االول بني 
مالل 20 شارع املتنبي ا طتبق االول 
بني مالل، 23000، بني مالل املغرب
MARRINE شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي حي تا وت 

ازيالل - 22000 ازيالل املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
5123

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
تم إع اد ا وا ون) (2022 مارس) (30
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
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عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MARRINE
غرض ا شركة بإوجاز):)حمام.

عنوان املور االجتماعي):)حي تا وت)
ازيالل)-)22000)ازيالل املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)
درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  سذي  باتلة):)1.000)حصة)
بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) باتلة  سذي   ا سي  
ازيالل) (22000 أزيالل) تيشيبيت  حي 

املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) باتلة  سذي   ا سي  
ازيالل) (22000 أزيالل) تيشيبيت  حي 

املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (07 بتاريخ) بازيالل  االبت ائية 

2022)تحت رقم)203.

628I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ع.م.م.)عات ا شريك)

ا وحي 

 D›EXPLOITATION
AGRICOLE NGAR

إعالن متذ د ا ورارات

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ع.م.م. 
عات ا شريك ا وحي 

20 شارع املتنبي ا طابق االول بني 
مالل 20 شارع املتنبي ا طتبق االول 
بني مالل، 23000، بني مالل املغرب
 D›EXPLOITATION AGRICOLE
NGAR «شركة عات املسؤو ية 

املح ود2»
وعنوان مورها االجتماعي: 

ا نكارسي ي عي�سى سوق ا سبت 
فويه بن صالح - 23204 فويه بن 

صالح املغرب.
«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 
.2461

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
اتخاع) تم  (2022 ماي) (20 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)
قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
فوت ا سي  كمال محفوض بطاقته)
ستة عشر2) (،i93080 رقم) ا وطنية 
سهما  فائ 2) (50 سهما من بين) (16
بطاقته) محم   ا كحالوي  ا سي  

(،i268100(ا وطنية
على) ونص  ا ذي  (:2 رقم) قرار 
ا كحالوي) ا سي   تذيين  ماولي:)
ا واطنية) ا بطاقة  الحامل  محم  
I268100)مسيرا ج و  ووحي ا) رقم)
كمال) ا سي   إقا ة  بذ    لشركة 
محفوض الحامل ا بطاقة ا واطنية)

. I93080(رقم
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
ا ذي ونص) (:7 و) (6 بن  رقم بن )
الحالي) ا شركة  رأسمال  ماولي:) على 
100)سهم) 10000)درهم موسمة إلى)
100)درهم  لحصة موزع على) بويمة)
ا كحالوي) ا سي   (: كا تالي) ا شركاء)
محم  هي).....66)سهم وا سي  كمال)

محفوض هي)..........34)سهم)
ونص) ا ذي  (: (17 بن ) رقم  بن  
ا كحالوي) ا سي   تذيين  ماولي:) على 
ا واطنية) ا بطاقة  الحامل  محم  
I268100)مسيرا ج و  ووحي ا) رقم)

 لشركة
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
بتاريخ) بن صالح  با فويه  االبت ائية 

01)وو يو)2022)تحت رقم)155.
629I

مكتب لخروب  لحسابات

STE HOTCOLIS
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تفويت حصص

مكتب لخروب  لحسابات
حي ا صفصاف ا كردان اقليم 

تارودا ت ، 83400، ا كردان املغرب
STE HOTCOLIS شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي عمار2 

كو كا شوة رقم 414 ز وة ابوفراس 

ا هم اني ا حي املحم ي اوالد تاومة - 

83350 اوالد تاومة املغرب.

تفويت حصص
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.7847

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تمت) (2022 أبريل) (08 في) املؤرخ 

املصادقة على):

اوت) مليكة  ((2) ا سي ) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (333 اخراز)

((2) حصة  فائ 2 ا سي ) (333 أصل)

خ وجة امل ن بتاريخ)08)أبريل)2022.

ووسف) ((2) ا سي ) تفويت 

حصة اجتماعية من) (333 بوتشيش)

((2) حصة  فائ 2 ا سي ) (333 أصل)

خ وجة امل ن بتاريخ)08)أبريل)2022.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (

االبت ائية بتارودا ت بتاريخ)07)وو يو)

2022)تحت رقم)252.

630I

مكتب لخروب  لحسابات

STE SOTEIAG SARL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تفويت حصص

مكتب لخروب  لحسابات

حي ا صفصاف ا كردان اقليم 

تارودا ت ، 83400، ا كردان املغرب

STE SOTEIAG SARL شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي دوار 

اغشين الجماعة ا ترابية سي ي 

احم  اوعمر اوالد تاومة اقليم 

تارودا ت - 83350 اوالد تاومة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.5673

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تمت) (2022 ماي) (20 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت ا سي )(2))عب  هللا ا هواري)

500)حصة اجتماعية من أصل)500 

حصة  فائ 2 ا سي )(2))عب  ا سالم)

ا كرماط بتاريخ)20)ماي)2022.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (

االبت ائية بتارودا ت بتاريخ)03)وو يو)

2022)تحت رقم)241.

631I

Deloitte

 TENARIS GOBAL SERVICES
MOROCCO

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
قفل ا تصفية

Deloitte

 Marina(Casablanca, Tour(ivoire

 III, Casablanca(La(Marina

 Casablanca, Batiment(C, Ivoire

 III - 3ème(étage، 20650،

CASABLANCA Maroc

 TENARIS GOBAL SERVICES

MOROCCO شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي : ز وة 

ازيالل، طابق3 - 20100 ا  ار 

ا بيضاء املغرب.

قفل ا تصفية
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

.322569

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

تورر حل) (2020 وو يو) (15 املؤرخ في)

 TENARIS GOBAL SERVICES

شركة عات مسؤو ية) (MOROCCO

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  مبلغ)
وعنوان) درهم  (214.638 رأسما ها)

مورها اإلجتماعي ز وة ازيالل،)طابق3 

- 20100)ا  ار ا بيضاء)املغرب  تيجة)

 ورار ا شريك ا وحي .

و عين:

محمود  بيل) احم   ا سي (2))

دبي) عنوا ه(ا)) و  حسين  محمود 

((2) كمصفي) االمارات  دبي  (20100

 لشركة.
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و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)
ز وة) وفي  (2021 أكتوبر) (28 بتاريخ)
ا  ار) (20100  - طابق3  ازيالل،)

ا بيضاء)املغرب.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 24 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

شتنبر)2020)تحت رقم)747207.

632I

FINANCIAL CONSULTING PARTNERS

ALLIANCE A-H FUTUR
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

 FINANCIAL CONSULTING
PARTNERS

 RUE IBNOU MOUNIR, 117
 RESIDENCE AZZARKA
 1ER(ETAGE(N2 MAARIF,
 CASABLANCA- MAROC ،
20330، Casablanca(Maroc

Alliance A-H Futur شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي 75 شارع 
ا فا، كلوس دبروفنس، طابق 9 
شوة رقم ب 108ا  ار ا بيضاء - 

22000 ا  ار ا بيضاء املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
544479

 29 في) مؤرخ  حر  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل)
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. Alliance A-H Futur
ا تجار2) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

وا تسويق.

75)شارع) عنوان املور االجتماعي):)
ا فا،)كلوس دبروفنس،)طابق)9)شوة)
 22000 (- 108ا  ار ا بيضاء) رقم ب)

ا  ار ا بيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  اومن حلمي):)1.000)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) حلمي  اومن  ا سي  
ج) ق  (57 رقم) (42 ز وة) املسذودوة 
ا بيضاء) ا  ار  (22000 ا بيضاء)

املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) حلمي  اومن  ا سي  
ج) ق  (57 رقم) (42 ز وة) املسذودوة 
ا بيضاء) ا  ار  (22000 ا بيضاء)

املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 26 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)18231.
633I

 CENTRE DE COACHING ET DE»

»MOTIVATION.CCM

 CENTRE DE COACHING ET»
»DE MOTIVATION.CCM
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

 CENTRE DE COACHING ET DE»
»MOTIVATION.CCM

 HAY AL MATAR RESIDENCE
 ASSAAD(IMM.080 APPT(N°1 EL
JADIDA ، 24000، الج و 2 املغرب

 CENTRE DE COACHING ET DE»
MOTIVATION.CCM» شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي حي املطار، 
إقامة ا سذاد2، عمار2 080، ا شوة 

1، الج و 2 - 24000 الج و 2 
املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

19417
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (26
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 CENTRE DE COACHING ET DE»

.»MOTIVATION.CCM
مركز) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا ت ريب وا تحفيز.
حي) (: االجتماعي) املور  عنوان 
عمار2) ا سذاد2،) إقامة  املطار،)
 24000 (- الج و 2) (،1 ا شوة) (،080

الج و 2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 80.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:
 400 (: عنبيلي) صباح  ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
 400 (: الحريري) حسناء) ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي 2 صباح عنبيلي عنوا ه(ا))

الج و 2)24000)الج و 2 املغرب.
الحريري) حسناء) ا سي 2 
24000)الج و 2) عنوا ه(ا))الج و 2)

املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي 2 صباح عنبيلي عنوا ه(ا))

الج و 2)24000)الج و 2 املغرب
الحريري) حسناء) ا سي 2 
24000)الج و 2) عنوا ه(ا))الج و 2)

املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (25 االبت ائية بالج و 2 بتاريخ)

2022)تحت رقم)-.

634I

aice compta

FRIDI GAZ
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc

FRIDI GAZ شركة عات املسؤو ية 

املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 10 ز وة 

الحرية ا طابق 3 ا شوة رقم 5 - 

20420 ا بيضاء املغرب 

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

420129

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2018 وو يو) (14

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 FRIDI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.GAZ

:) ول) بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا بضائع

توزيع غاز بيتان.
ز وة) (10 (: عنوان املور االجتماعي)

 -  5 رقم) ا شوة  (3 ا طابق) الحرية 

20420)ا بيضاء)املغرب).

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 KSY(HOLDING( :( 999 ا شركة)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

حصة) (1 (: الجراري) ا سي  خا   

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

 KSY HOLDING ا شركة)
 3 ز وة الحرية ا طابق) (10 عنوا ه(ا))

شوة)5 20420)ا بيضاء)املغرب).
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عنوا ه(ا)) الجراري  خا    ا سي  
ا بيضاء) (20420 ا بيضاء) ا  ار 

املغرب).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) ا سذاد  عمار  ا سي  
ا بيضاء) (20420 ا بيضاء) ا  ار 

املغرب)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 25 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 
دجنبر)2018)تحت رقم)00686546.

635I

CGA MED CONSULTING SARL

STYLE DE DIAMONDE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

CGA MED CONSULTING SARL
 RUE(HAY(HAYANI, N° 20,

 LOCAL(B ، 90000، TANGER
MAROC

STYLE DE DIAMONDE شركة 
عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي (في طور ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

روسيا، إقامة سا يمة 2، ا طابق 
ا سفلي، رقم 11 - 90000 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.45179

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تورر) (2016 شتنبر) (06 في) املؤرخ 
عات مسؤو ية مح ود2) حل شركة 
 STYLE DE ا وحي ) ا شريك  عات 
رأسما ها) مبلغ  (DIAMONDE
مورها) وعنوان  درهم  (300.000
إقامة) روسيا،) شارع  اإلجتماعي 
سا يمة)2،)ا طابق ا سفلي،)رقم)11 - 
90000)طنجة املغرب  تيجة ل):)ع م)

 جاح املشروع).
إقامة) ب  ا تصفية  مور  ح د  و 
 90000 (- أشوار) (، ماكنا) أطلنتيك 

طنجة املغرب.)

و عين:
و) ا هطمي  رشي   ا سي (2))
أمستردام) (1000 هوال  ا) عنوا ه(ا))

هوال  ا كمصفي)(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
أكتوبر) (10 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2016)تحت رقم)177369.

636I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

 CHEMS EL ILM SCHOOL»
»PRIVE

شركة عات املسؤو ية املح ود2
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida ، 24000، الج و 2 املغرب
 CHEMS EL ILM SCHOOL»
PRIVE» شركة عات املسؤو ية 

املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي 10، ز وة 

الحرية، ا طابق ا ثا ث، ا شوة 
5، ا  ار ا بيضاء - 20000 ا  ار 

ا بيضاء املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

545667
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (26
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 CHEMS EL ILM SCHOOL»

. »PRIVE
مؤسسة) (: غرض ا شركة بإوجاز)

 لتكوين وا تذليم الخصو�سي.

عنوان املور االجتماعي):)10،)ز وة)
(،5 ا شوة) ا ثا ث،) ا طابق  الحرية،)
ا  ار ا بيضاء)-)20000)ا  ار ا بيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 500 (: طهيري) بشرى  ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
 500 (: ا فالحي) شيماء) ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) طهيري  بشرى  ا سي 2 
16،)تجزئة رحمة)24353)سي ي بنور)

املغرب.
ا سي 2 شيماء)ا فالحي عنوا ه(ا))
سي ي) (24353 ثا وية اإلمام ا غزالي)

بنور املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) طهيري  بشرى  ا سي 2 
16،)تجزئة رحمة)24353)سي ي بنور)

املغرب
ا سي 2 شيماء)ا فالحي عنوا ه(ا))
سي ي) (24353 ثا وية اإلمام ا غزالي)

بنور املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 07 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826760.
637I

TH CONSULTING

MELGUESS CO
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تحويل املور االجتماعي  لشركة

TH CONSULTING
 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،
CASABLANCA MAROC

MELGUESS CO شركة عات 
املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 59 شارع 
ا زرقطوني ا طابق ا ثا ث رقم 8 - 

20370 ا  ار ا بيضاء املغرب.

تحويل املور االجتماعي  لشركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.19452

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

املؤرخ في)31)دجنبر)2019)تم تحويل)

الحالي  لشركة) االجتماعي  املور 

ا طابق) ا زرقطوني  شارع  (59» من)

ا ثا ث رقم)8 - 20370)ا  ار ا بيضاء)

إلى)«زاوية ز وة  ويي وبحم ) املغرب»)

20600)ا  ار) (- اقامة امل ونة املنور2)

ا بيضاء)املغرب».

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 06 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826661.

638I

PLURIDIS

CARMEN POISSON
شركة عات املسؤو ية املح ود2

قفل ا تصفية

PLURIDIS

تواطع شارع بئر أ زران و ز وة ا وائ  

األشطر عمار2 ربح A، ا طابق ا رابع، 

ا شوة رقم 16 - املذاريف ، 20370، 

ا  ار ا بيضاء املغرب

CARMEN POISSON شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي : قطاع 4 

بلوك د حي رياض - 10000 ا رباط 

املغرب.

قفل ا تصفية

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

.47729

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تورر حل) (2022 أبريل) (04 املؤرخ في)

عات) شركة  (CARMEN POISSON

رأسما ها) مبلغ  املح ود2  املسؤو ية 

مورها) وعنوان  درهم  (100.000

اإلجتماعي قطاع)4)بلوك د حي رياض)

- 10000)ا رباط املغرب  تيجة  ذ م)

أرباح) تحويق  على  ا شركة  ق ر2 

بسبب ا وباء.
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و عين:

ا سي (2))رشي  أوشن و عنوا ه(ا))

 10000 بلوك د حي رياض) (4 قطاع)

ا رباط املغرب كمصفي)(2)) لشركة.

و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)

 4 وفي قطاع) (2022 أبريل) (04 بتاريخ)

ا رباط) (10000 (- بلوك د حي رياض)

املغرب.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (07 بتاريخ) با رباط  ا تجارية 

2022)تحت رقم)125311.

639I

FIDUCIAIRE BENSAID SARL

ELECTRE WAAZIZ SARL AU
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

حل شركة

FIDUCIAIRE BENSAID SARL

تجزئة راحة ا بال عمار2 11س شارع 

واد تانسيفت ، 11000، سال املغرب

 ELECTRE WAAZIZ SARL AU

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي (في طور ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي 27 دوور 

الجامع  ذياو 2 سال - 11016 سال 

املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.21005

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تورر) (2019 شتنبر) (30 في) املؤرخ 

عات مسؤو ية مح ود2) حل شركة 

 ELECTRE ا وحي ) ا شريك  عات 

مبلغ رأسما ها) (WAAZIZ SARL AU

مورها) وعنوان  درهم  (100.000

دوور الجامع  ذياو 2) (27 اإلجتماعي)

سال)-)11016)سال املغرب  تيجة ل):)

ظروف اقتصادوة صذبة.

27)دوور) و ح د مور ا تصفية ب)

سال) (11016 (- الجامع  ذياو 2 سال)

املغرب.)

و عين:
و) واعزيز  عصام  ا سي (2))
الجامع  ذياو 2) دوور  (27 عنوا ه(ا))
سال)11016)سال املغرب كمصفي)(2))

 لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (01 بتاريخ) بسال  االبت ائية 

2022)تحت رقم)38990.

640I

NKH CONSULTING SARL

PROFERCO
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
قفل ا تصفية

NKH CONSULTING SARL
 LOT(TALAA 8 APP 1 TEMARA
 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC
PROFERCO شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي : تجزئة 
زهر2 امل ع.13 محل 3 تمار2 تمار2 

12000 تمار2 املغرب.
قفل ا تصفية

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
.5025/88891

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر حل) (2022 أبريل) (18 املؤرخ في)
شركة عات مسؤو ية) (PROFERCO
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  مبلغ)
وعنوان) درهم  (60.000 رأسما ها)
امل) زهر2  تجزئة  اإلجتماعي  مورها 
 12000 تمار2) تمار2  (3 محل) ع.13)
مي ان) ألزمة  املغرب  تيجة  تمار2 

وكوفي )19)وظروف خاصة.
و عين:

و) فردوس  محم   ا سي (2))
 4404 رقم) ا وفاق  حي  عنوا ه(ا))
تمار2 املغرب كمصفي) (12000 تمار2)

(2)) لشركة.

و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)
تجزئة) وفي  (2022 أبريل) (18 بتاريخ)
تمار2 تمار2) (3 محل) زهر2 امل ع.13)

12000)تمار2 املغرب.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (07 بتاريخ) با رباط  ا تجارية 

2022)تحت رقم)125290.
641I

SOFICOF

AGRIDRI SARL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

SOFICOF
 rue(ghazali(apt 2 les(orangers 1
 1 rue(ghazali(apt 2 les(orangers،

rabat ،10000 املغرب
AGRIDRI SARL شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي 6 ز وة 
ضاوت اوو2 ا طابق 4 ا شوة رقم 

 RABAT 10000 - 16 اك ال ا رباط
MAROC

تأسيس شركة عات املسؤو ية 
املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
160825

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (20
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. AGRIDRI SARL
ا زراعة) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
األرض) تشغيل  مع  تتوافق  ا تي 
لحصاد ما تنتجه ا طبيذة تسريبات)
استغالل) ا نباتية  االقتراع  شجر2 
أو) طابع  باتي  عات  بيو وجية  دور2 

حيواني.
ز وة) (6 (: االجتماعي) املور  عنوان 
رقم) ا شوة  (4 ا طابق) اوو2  ضاوت 
 RABAT 10000 (- اك ال ا رباط) (16

.MAROC

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 500 (: محم ) االدري�سي  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

ا سي  االدري�سي انس):)500)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  االدري�سي محم  عنوا ه(ا))

 275 رقم) الج و 2  سال  تجزئة 

 SALA 20000(2 احصين سال الج و

.EL JADIDA MAROC

عنوا ه(ا)) انس  االدري�سي  ا سي  
شارع) مبروكة  تجزئة  (14 رقم)

 FES  80000 فاس) ا سادس  محم  

.MAROC

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  االدري�سي محم  عنوا ه(ا))

 275 رقم) الج و 2  سال  تجزئة 

 SALA 20000(2 احصين سال الج و

AL JADIDA MAROC

عنوا ه(ا)) انس  االدري�سي  ا سي  
تجزئة مبروكة شارع محم ) (14 رقم)

FES MAROC 80000(ا سادس فاس

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (07 بتاريخ) با رباط  ا تجارية 

2022)تحت رقم)125292.

642I

FIDUCIAIRE BENSAID SARL

 NORTH STAR SERVICES
SARL AU

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تحويل املور االجتماعي  لشركة

FIDUCIAIRE BENSAID SARL

تجزئة راحة ا بال عمار2 11س شارع 

واد تانسيفت ، 11000، سال املغرب

 NORTH STAR SERVICES SARL

AU شركة عات مسؤو ية مح ود2 

عات ا شريك ا وحي 



11129 الجريدة الرسميةع د)5721 - 22)عو ا وذ 2)1443 )22)وو يو)2022) 

وعنوان مورها اإلجتماعي طريق 

ا ونيطر2 حي اشماعو شارع عالل بن 

عب  هللا سال - 11160 سال املغرب.

تحويل املور االجتماعي  لشركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.12735

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

املؤرخ في)21)مارس)2022)تم تحويل)

من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 

ا ونيطر2 حي اشماعو شارع) «طريق 

عالل بن عب  هللا سال)-)11160)سال)

املغرب»)إلى)«عمار2)85)شوة رقم)01 

(- سال) اشماعو  حي  ا سفلي  ا طابق 

11160)سال املغرب».

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية بسال بتاريخ)30)ماي)2022 

تحت رقم)38959.

643I

FLASH ECONOMIE

LA KASBAH D’OUZOUD
إعالن متذ د ا ورارات

 – « LA KASBAH D’OUZOUD »

شركة عات املسؤو ية املح ود2 

ا رأسمال: 90.000,00 درهم

املور االجتماعي: ازيالل، دوار اوزود، 

جماعة اوت تكال- ابزو

رقم ا تويي  با سجل ا تجاري: 

1749

«إعالن متذ د ا ورارات»

بتاريخ توثيوي  عو    بموت�سى 

 20)ماي)2022،)قرر ا شريكان  شركة)

»LA KASBAH D’OUZOUD»

فال  وني) جان  وي  جيل  ا سي  

وا سي 2 نذيمة قادري ماولي:

حصة) (450 تفويت) ((1

وملكها) (900 أصل) من  اجتماعية 

فال  وني) جان  وي  جيل  ا سي  

 فائ 2 ا سي  كميل ا صبيحي.

حصة) (450 تفويت) ((2

تملكها) (900 أصل) من  اجتماعية 

ا سي 2 نذيمة قادري  فائ 2 ا سي 2)

خ وجة بناني.

استوا ة ا سي  جيل جان) ((3
 وي فال  وني و ا سي 2 نذيمة قادري)
ا صبيحي) كميل  ا سي   تذيين  ((4
غير) مل 2  وحي ا  لشركة  مسيرا 

مح ود2).
األسا�سي) ا نظام  تحيين  ((5

 لشركة.
بكتابة) ا وا وني  اإلو اع  ثم  ((6
االبت ائية) املحكمة  ا ضبط   ى 
بازيالل،)بتاريخ)02)وو يو)2022)تحت)

رقم)195.
644I

CONSTRUDAK

 STE ABDELOUAHED*
 DE TRAVAUX DIVERS ET

 FOURNITURES* **SATDF**
S.A.R.L-AU

إعالن متذ د ا ورارات

 SOCIETE « STE(ABDELOUAHED
 DE TRAVAUX DIVERS ET
FOURNITURES»S.A.R.L-AU

حي املسير2 02 شارع باحنيني رقم 09 
عمار2 22 ، 73000، ا  اخلة املغرب

 STE ABDELOUAHED*
 DE TRAVAUX DIVERS ET

 FOURNITURES* **SATDF**
S.A.R.L-AU «شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 عات ا شريك ا وحي »
وعنوان مورها االجتماعي: حي 

املسير2 02 شارع باحنيني رقم 09 
عمار2 22 - - ا  اخلة املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.1983
بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
اتخاع) تم  (2022 ماي) (12 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)
قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
زياد2 في راسمال ا شركة من)30.000 

درهم الى)1.000.000درهم)
على) ونص  ا ذي  (:2 رقم) قرار 
تغيير املور االجتماعي  لشركة) ماولي:)
رقم) (02 املسير2) بوعبي   شارع  من 
02)شارع) 16)ا  اخلة الى حي املسير2)

باحنيني رقم)09)عمار2)22)ا  اخلة

قرار رقم)3:)ا ذي ونص على ماولي:)
على) املترتبة  ا وا و ية  ا تذ والت 

ا ورار رقم)01)ورقم)02
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
بن  رقم)4:)ا ذي ونص على ماولي:)

املور االجتماعي  لشركة
بن  رقم)6:)ا ذي ونص على ماولي:)

اسهم رأس املال ا شركة)
بن  رقم)7:)ا ذي ونص على ماولي:)

راسمال ا شركة
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 02 بتاريخ) ا  هب  بوادي  االبت ائية 

وو يو)2022)تحت رقم)963/2022.

645I

ائتما ية ا فضيلة

L›OULIVIER
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

ائتما ية ا فضيلة
رقم 529 شوة رقم 4 ا طابق 

2 ا وح 2 5 شارع عالل ا فا�سي 
مراكش ، 40070، مراكش املغرب

L›OULIVIER شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي دوار 

أوت واهي تمازوزت قياد2 أغمات - 
40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
50967

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
تم إع اد ا وا ون) (2012 فبراور) (21
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.L’OULIVIER

غرض ا شركة بإوجاز):)املواول في)

ا تشجير وا زراعة)

)صيا ة و تصميم الح ائق.

:)دوار أوت) عنوان املور االجتماعي)

واهي تمازوزت قياد2 أغمات)-)40000 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 10.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  ا غازي رشي ):)100)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) رشي   ا غازي  ا سي  

أغمات) فياد2  تمازوزت  زطو ة  دوار 

الحوز)40000)مراكش املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) رشي   ا غازي  ا سي  

أغمات) فياد2  تمازوزت  زطو ة  دوار 

الحوز)00000)مراكش املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

مارس) (26 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2012)تحت رقم)55160.

646I

VERSIONCONSULTING

 AGRI EQUIPEMENT EL
 HAOUZ SARL AU
اكري اكيبمون الحوز

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

VERSIONCONSULTING

إقامة اإلحسان عمار2 3 شوة 4 

 RES AL IHSSANمبروكة مراكش

 IMM 3 APPT 4 MABROUKA

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 AGRI EQUIPEMENT EL HAOUZ
SARL AU اكري اكيبمون الحوز 

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
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وعنوان مورها اإلجتماعي دوار 

الخوادر  وداوة مراكش - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

125461

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (14

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 AGRI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

 EQUIPEMENT EL HAOUZ SARL

AU)اكري اكيبمون الحوز.

مزرعة) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا  واجن

)علف ا  واجن

)منتج ا بيض

تربية) ومذ ات  تجهيزات  بيع 

ا  واجن.

دوار) (: االجتماعي) املور  عنوان 

 40000 (- مراكش) الخوادر  وداوة 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  زكرياء)منتزع):)1.000)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  زكرياء)منتزع عنوا ه(ا))حي)

تاركة سي ي مبارك رقم)375)مراكش)

40000)مراكش املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  زكرياء)منتزع عنوا ه(ا))حي)

تاركة سي ي مبارك رقم)375)مراكش)

40000)مراكش املغرب.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (16 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)135726.
647I

morchid(fiscal(consulting

PAY SHORE
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

morchid(fiscal(consulting
 RUE(SOUMYA(IMM 82 2EME

 ETAGE(N°04 QUARTIER
 PALMIER(CASABLANCA ،
20102، Casablanca(Maroc

PAY SHORE شركة عات املسؤو ية 
املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي ز وة 
سمية عمار2 82 ا طابق 2 ا رقم 4 
حي ا نخيل ا  ار ا بيضاء - 20250 

ا  ار ا بيضاء املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

545523
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (19
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 PAY (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SHORE
(: بإوجاز) ا شركة  غرض 

اإلستشارات في ا تسيير.
ز وة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 4 ا رقم) (2 ا طابق) (82 سمية عمار2)
 20250 (- حي ا نخيل ا  ار ا بيضاء)

ا  ار ا بيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
بوزرواطة) واسين  محم   ا سي  
درهم) (100 بويمة) حصة  (500 (:

 لحصة.

ا ذلوي) املحم ي  أمين  ا سي  

درهم) (100 بويمة) حصة  (500 (:

 لحصة.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

بوزرواطة) واسين  محم   ا سي  
طابق) األقحوان  ز وة  (11 عنوا ه(ا))
1)رقم)1)حي ا راحة ا بيضاء)20200 

ا  ار ا بيضاء)املغرب.
ا ذلوي) املحم ي  أمين  ا سي  

 47 عمار2) سيتي  كو ف  عنوا ه(ا))

الخضراء) امل ونة  (7 شوة) (2 طابق)

 27182 ا بيضاء) ا نواصر  بوسكور2 

ا  ار ا بيضاء)املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

بوزرواطة) واسين  محم   ا سي  
طابق) األقحوان  ز وة  (11 عنوا ه(ا))
1)رقم)1)حي ا راحة ا بيضاء)20200 

ا  ار ا بيضاء)املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 06 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826603.

648I

FICOMPTA

RESTORE PLUS
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
رفع رأسمال ا شركة

FICOMPTA

 N° 6 RUE(ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME(ETAGE(FES

، 30000، FES(MAROC

RESTORE PLUS شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 

 TOUR RMA- 201 ُبْرج ا وطنية

WATANYA- ا طابق ا ثاني - 30000 

فاس املغرب.
رفع رأسمال ا شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.31267

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

رفع) تم  (2022 ماي) (23 في) املؤرخ 

ق ره) بمبلغ  ا شركة  رأسمال 

من) أي  درهم») (1.000.000»

«2.000.000)درهم»)إلى)«3.000.000 

مواصة) إجراء) (: طريق) عن  درهم»)

مع دوون ا شركة املح د2 املو ار و)

املستحوة.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (07 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2969.

649I

nador conseil sarl au

DRESS BY SO
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

nador conseil sarl au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

DRESS BY SO شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

موسكو رقم 04 ا طابق ا ثاني 

ا شوة رقم 04  ذري ا شيخ - 

62000 ا ناظور املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

24175

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (11

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 DRESS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.BY SO
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استيراد) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا نسيج) أصناف  وبيع  وتص ور 

واألحذوة) الجاهز2  (املالبس 

ومستحضرات ا تجميل)…).

شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 

موسكو رقم)04)ا طابق ا ثاني ا شوة)
 62000 (- ا شيخ) 04) ذري  رقم)

ا ناظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: بوطرح) ا سي 2 صو ية 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي 2 صو ية بوطرح عنوا ه(ا))

 RES ATALA RUE GOMINIQUE

 INGRES 33400 TALENCE

 FRANCER ****** TALANCE

.FRANCE

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي 2 صو ية بوطرح عنوا ه(ا))

 RES ALATA RUE DOMINIQUE

 INGRES 33400 TALENCE

 FRANCE 33400 TALANCE

FRANCE

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) با ناضور  االبت ائية 

2022)تحت رقم)820.

650I

nador conseil sarl au

TWO CONTINENTS
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
توسيع نشاط ا شركة)

nador conseil sarl au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

TWO CONTINENTS شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها االجتماعي رقم 86 

شارع االمير سي ي محم  - 62000 

ا ناظور املغرب.

توسيع نشاط ا شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.21727

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

تمت) (2022 أبريل) (30 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  ا تا ية  األنشطة  إضافة 

ا شركة الحالي):

استغالل مذمل إل تاج املعجنات)

شبه الحرفية).

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (

06)وو يو) االبت ائية با ناضور بتاريخ)

2022)تحت رقم)956.

651I

nador conseil sarl au

EUROMAR IMPEX
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
توسيع نشاط ا شركة)

nador conseil sarl au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

EUROMAR IMPEX شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها االجتماعي رقم 86 

شارع االمير سي ي محم  رقم 86 

شارع االمير سي ي محم  62000 

ا ناظور املغرب.

توسيع نشاط ا شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

. 23683

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

املؤرخ في)30)ماي)2022)تمت إضافة)

إلى نشاط ا شركة) ا تا ية  األنشطة 

الحالي):

صناعة ا بسكوت.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (

06)وو يو) االبت ائية با ناضور بتاريخ)

2022)تحت رقم)953.

652I

nador conseil sarl au

 INSTITUTION
 AL HADATHA

D'ENSEIGNEMENT PRIVE
شركة عات املسؤو ية املح ود2

توسيع نشاط ا شركة)

nador conseil sarl au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
 INSTITUTION AL HADATHA

D›ENSEIGNEMENT PRIVE شركة 
عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها االجتماعي سكتور 
كيمو ا ز وة رقم 02 رقم 27 - 

62000 ا ناظور املغرب.
توسيع نشاط ا شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.16255

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تمت) (2022 وو يو) (01 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  ا تا ية  األنشطة  إضافة 

ا شركة الحالي):
استغالل حضا ات).

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
06)وو يو) االبت ائية با ناضور بتاريخ)

2022)تحت رقم)954.

653I

MODA(CONSULTING(&(SERVICES

EMSUD
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

 MODA(CONSULTING &
SERVICES

 N°30 RUE(OMAR(RIFFI(APPT 1
 ،ETG 1 CASABLANCA ، 26200

ا  ار ا بيضاء املغرب
EMSUD شركة عات املسؤو ية 

املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي حي ا نهظة 
01 محج عمر بو كو بلوك 03 تجزئة 

104 رقم 21 شوة 1 ا  اخلة 
ا  اخلة 73000 ا  اخلة املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
21741

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (16
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EMSUD
االستيراد) (: غرض ا شركة بإوجاز)

و ا تص ور.
حي) (: االجتماعي) املور  عنوان 
ا نهظة)01)محج عمر بو كو بلوك)03 
1)ا  اخلة) 21)شوة) 104)رقم) تجزئة)

ا  اخلة)73000)ا  اخلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
حصة) (500 (: ا سي  محم   جم)

بويمة)100)درهم  لحصة).
ا سي  مصطفى  جم):)500)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  محم   جم عنوا ه(ا))دوار)
فحص) بحراويين  سفلى  وا يس  بني 

ا جر2)73000)ا جر2 املغرب.
عنوا ه(ا)) مصطفى  جم  ا سي  
تجزئة طبشيشة) ا كبير2  مغوغا  حي 
رقم)46)طنجة)90000)طنجة املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  محم   جم عنوا ه(ا))دوار)
فحص) بحراويين  سفلى  وا يس  بني 

ا جر2)73000)ا جر2 املغرب
عنوا ه(ا)) مصطفى  جم  ا سي  
تجزئة طبشيشة) ا كبير2  مغوغا  حي 
رقم)46)طنجة)90000)طنجة املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 06 بتاريخ) ا  هب  بوادي  االبت ائية 

وو يو)2021)تحت رقم)-.

654I
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MODA(CONSULTING(&(SERVICES

AZSUD
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

 MODA(CONSULTING &

SERVICES

 N°30 RUE(OMAR(RIFFI(APPT 1

 ،ETG 1 CASABLANCA ، 26200

ا  ار ا بيضاء املغرب

AZSUD شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي حي 

ا وح 2 ز وة 15 رقم 2067 ا  اخلة 

ا  اخلة 73000 ا  اخلة املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

21755

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (30

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AZSUD

اشغال) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

تثبيت).

حي) (: االجتماعي) املور  عنوان 

ا وح 2 ز وة)15)رقم)2067)ا  اخلة)

ا  اخلة)73000)ا  اخلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: ا سي  عب  ا غني ازرور)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  عب  ا غني ازرور عنوا ه(ا))
ا  اخلة) (2064 رقم) ا وح 2  حي 

73000)ا  اخلة املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  عب  ا غني ازرور عنوا ه(ا))
ا  اخلة) (2064 رقم) ا وح 2  حي 

73000)ا  اخلة املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 07 بتاريخ) ا  هب  بوادي  االبت ائية 

وو يو)2022)تحت رقم)-.
655I

COMPTAFFAIRES

MC BUREAUTIQUE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
قفل ا تصفية

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

MC BUREAUTIQUE شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي : املركز 
ا تجاري الحسنية 2 رقم 81 - 

28800 املحم وة املغرب.
قفل ا تصفية

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
.23105

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
2021)تورر حل) 27)دجنبر) املؤرخ في)
عات) شركة  (MC BUREAUTIQUE
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 
 100.000 رأسما ها) مبلغ  ا وحي  
درهم وعنوان مورها اإلجتماعي املركز)
ا تجاري الحسنية)2)رقم)81 - 28800 

املحم وة املغرب  تيجة الملنافسة.
و عين:

و) شذيب  محم   ا سي (2))
س) بلوك  (2 الحسنية) عنوا ه(ا))
املغرب) املحم وة  (28800  380 رقم)

كمصفي)(2)) لشركة.

و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)
املركز) وفي  (2021 دجنبر) (27 بتاريخ)
ا تجاري الحسنية)2)رقم)81 - 28800 

املحم وة املغرب.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية باملحم وة بتاريخ)06)وو يو)

2022)تحت رقم)1083.
656I

مكتب املحاسبة

DEFIS 210 SARL AU
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة
شارع جون كيني ي عمار2 أعراب 
ا طابق األول رقم ب4 ، 35000، 

تاز2 املغرب
DEFIS 210 SARL(AU شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي دوار سهب 
ا هواري كل امان تاز2 - 35000 تاز2 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
6555

في) مؤرخ  موثق  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (18
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 DEFIS (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.210 SARL AU
:) ول) بإوجاز) ا شركة  غرض 
أعمال) ا غير-) عن  ا بضائع  يابة 
تأجير) (- متنوعة) أخرى  إنشاءات  أو 

اآلالت.
عنوان املور االجتماعي):)دوار سهب)
تاز2) (35000 (- ا هواري كل امان تاز2)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 40.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) ا هام  كودري  ا سي 2 

تاز2) (35000 ا ذليا) تاز2  باب طيطي 

املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) ا ون ول  عادل  ا سي  

تاز2) (35000 ا ذليا) تاز2  باب طيطي 

املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (06 بتاريخ) بتاز2  االبت ائية 

2022)تحت رقم)254.

657I

مكتب املحاسبة

BOB VORWARTS SNC
شركة ا توصية ا بسيطة

حل شركة

مكتب املحاسبة

شارع جون كيني ي عمار2 أعراب 

ا طابق األول رقم ب4 ، 35000، 

تاز2 املغرب

BOB VORWARTS SNC شركة 
ا توصية ا بسيطة(في طور 

ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي 31 

مجموعة 1 حي ا توسذية تاز2 ا ذليا 

- 35000 تاز2 املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.4185

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر) (2022 أبريل) (18 في) املؤرخ 

ا بسيطة) ا توصية  شركة  حل 

مبلغ) (BOB VORWARTS SNC
وعنوان) درهم  (10.000 رأسما ها)

1)حي) 31)مجموعة) مورها اإلجتماعي)

تاز2) (35000 (- ا توسذية تاز2 ا ذليا)

املغرب  تيجة ل):)ع م املردودوة.
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 31 ب) ا تصفية  مور  ح د  و 

1)حي ا توسذية تاز2 ا ذليا) مجموعة)

- 35000)تاز2 املغرب.)

و عين:

و) ا بوب�سي  محم   ا سي (2))

رقم) (1 مجموعة) ا توسع  عنوا ه(ا))

31)تاز2)35000)تاز2 املغرب كمصفي)

(2)) لشركة.

الح ود) اإلقتضاء) وعن   (

املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 

ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية بتاز2 بتاريخ)27)ماي)2022 

تحت رقم)231.

658I

مكتب املحاسبة

CHERRAT FRERE SARL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

حل شركة

مكتب املحاسبة

شارع جون كيني ي عمار2 أعراب 

ا طابق األول رقم ب4 ، 35000، 

تاز2 املغرب

CHERRAT FRERE SARL شركة 

عات املسؤو ية املح ود2(في طور 

ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي حي ا وفاق 

رقم 330 تاز2 - 35000 تاز2 املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.5075

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تورر حل) (2022 أبريل) (25 املؤرخ في)

املح ود2) املسؤو ية  عات  شركة 

مبلغ) (CHERRAT FRERE SARL

وعنوان) درهم  (100.000 رأسما ها)

رقم) ا وفاق  حي  اإلجتماعي  مورها 

330)تاز2)-)35000)تاز2 املغرب  تيجة)

ل):)ع م املردودوة.

و ح د مور ا تصفية ب حي ا وفاق)

رقم)330)تاز2)-)35000)تاز2 املغرب.)

و عين:

و) ا شراط  عادل  ا سي (2))

تاز2) ا وفاق  تجزئة  (330 عنوا ه(ا))

((2) كمصفي) املغرب  تاز2  (35000

 لشركة.

الح ود) اإلقتضاء) وعن   (

املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 

ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية بتاز2 بتاريخ)31)ماي)2022 

تحت رقم)241.

659I

bouaidoun hassan Fiduciaire comptable

TAFILALET HOLDING
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

 bouaidoun hassan Fiduciaire

comptable

 I(place(hassan(II(AZROU ،

53100، AZROU(MAROC

TAFILALET HOLDING شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 112 
ز وة 1 سي ي راش  ا صباب ازرو - 

53100 ازرو املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

1781

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (20

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TAFILALET HOLDING

اإلستيراد) (: غرض ا شركة بإوجاز)
لحساب) االمتذة  /) ول  ا تص ور) و 

ا غير/)اإلرسا يات.
عنوان املور االجتماعي):)رقم)112 
(- 1)سي ي راش  ا صباب ازرو) ز وة)

53100)ازرو املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 500.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 5.000 (: خا  ) ا ذالوجي  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) خا    ا ذالوجي  ا سي  
ا صباب) راش   سي ي  (2 ز وة) (350

ازرو)53100)ازرو املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) خا    ا ذالوجي  ا سي  
ا صباب) راش   سي ي  (2 ز وة) (350

ازرو)53100)ازرو املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (07 بتاريخ) بازرو  االبت ائية 

2022)تحت رقم)200.

660I

ZMH CONSULTANTS

AFG SECUR RENDEMENT
تأسيس صن وق مشترك  لتوظيف

ZMH CONSULTANTS
 hay(riad ، 20110، RABAT

MAROC
 AFG SECUR RENDEMENT
«صن وق مشترك  لتوظيف»

وعنوان موره اإلجتماعي: إقامة 
عثمان بن عفان، 2 زاوية 16  وفمبر 
و حنين ، أك ال - - ا رباط اململكة 

املغربية
«تأسيس صن وق مشترك 

 لتوظيف»
 01 بموت�سى عو  عرفي مؤرخ في)
تأسيس صن وق) تورر  (2022 وو يو)
ا بيا ات) عي  مشترك  لتوظيف 

ا تا ية:

 AFG SECUR(:(تسمية ا صن وق(-
.RENDEMENT

إقامة) (: عنوان املور االجتماعي) (-
عثمان بن عفان،)2)زاوية)16) وفمبر)
ا رباط اململكة) (- (- أك ال) (، و حنين)

املغربية.
أجلها) من  تأسس  ا تي  امل 2  (-

ا صن وق:)99)سنة).
-)مبلغ رأسمال ا صن وق)(درهم):)

1.000.000
 ADVISORY ا ت بير:) مؤسسة  (-
 AND FINANCE ASSET

MANAGEMENT
CDG(:املؤسسة ا وديذة(-

األول  لحسابات:) املنت ب  (-
 A.SAADI

امللكية) وحصص  املوجودات  (-
1.000.000)درهم موسمة) املشتركة:)
با كامل) مكتتب  سهم  (1.000 إلى)

ً
وم فوع با كامل  و ا

السترداد) ا الزم  األدنى  املبلغ  (-
الحصص:500.000

-)تاريخ ورقم اعتماد  ظام ا ت بير)
املغربية  سوق) ا هيئة  طرف  من 
رقم:) (- (2022 ماي) (25 ا رساميل:)

GP22080
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (07 بتاريخ) با رباط  ا تجارية 

2022)تحت رقم)125313.
661I

TGE FIDUS

OBG FOOD
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تحويل املور االجتماعي  لشركة

TGE FIDUS
شارع ا زرقطوني كمال بارك سا تر 

عمارB 2 رقم 39 ا طابق 6 ، 28810، 
املحم وة املغرب

OBG FOOD شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 4 شارع 
فلسطين تجزئة الحرية 1 ا طابق 
02 ا شوة 03 - 20800 املحم وة 

املغرب.
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تحويل املور االجتماعي  لشركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.30423
ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تم تحويل) (2022 ماي) (30 املؤرخ في)
من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 
الحرية) تجزئة  فلسطين  شارع  (4»
 20800  -  03 ا شوة) (02 ا طابق) (1
املحم وة املغرب»)إلى)«شارع الحسن)
 20800 (- بالص) سان  إقامة  ا ثاني 

املحم وة املغرب».
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية باملحم وة بتاريخ)08)وو يو)

2022)تحت رقم)1109.
662I

sofoget

 ELABORACIONES DE
GARCIA

شركة عات املسؤو ية املح ود2
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
 ELABORACIONES DE GARCIA

شركة عات املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي ا ونيطر2 
59 إقامة موالي عب  ا ذزيز شارع 
موالي عب  ا ذزيز رقم 4 - 14000 

ا ونيطر2 املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

65531
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (28
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ELABORACIONES DE GARCIA
و) بيع  (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

تحويل مواد ا صي 

استيراد و تص ور.
عنوان املور االجتماعي):)ا ونيطر2)
شارع) ا ذزيز  عب   موالي  إقامة  (59
 14000  -  4 ا ذزيز رقم) موالي عب  

ا ونيطر2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
100)حصة) (: ا سي  فيصل راجي)

بويمة)100)درهم  لحصة).
كارمن) او يفيا  غارسيا  ا سي 2 
او يفا):)900)حصة بويمة)100)درهم)

 لحصة).
بويمة) (100 (: ا سي  فيصل راجي)

100)درهم.
كارمن) او يفيا  غارسيا  ا سي 2 

او يفا):)900)بويمة)100)درهم.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) راجي  فيصل  ا سي  

ا ونيطر2)14000)ا ونيطر2 املغرب.
كارمن) او يفيا  غارسيا  ا سي 2 
(------- اسبا يا) عنوا ه(ا)) او يفا 

اسبا يا اسبا يا.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) راجي  فيصل  ا سي  

ا ونيطر2)14000)ا ونيطر2 املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية با ونيطر2 بتاريخ)02)وو يو)

2022)تحت رقم)91568.
663I

sofoget

TARIF FISH
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
TARIF FISH شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي ا ونيطر2 

31 ز وة مشهي  عب  ا سالم بن 
محم  مكتب 2 فال فلوري إقامة 
رياض زيتون - 14000 ا ونيطر2 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
65587

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (26
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 TARIF (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.FISH
غرض ا شركة بإوجاز):)

استيراد و تص ورمواد ا صي .
عنوان املور االجتماعي):)ا ونيطر2)
بن) ا سالم  عب   مشهي   ز وة  (31
إقامة) فلوري  فال  (2 مكتب) محم  
ا ونيطر2) (14000 (- زيتون) رياض 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
سانشيز) مينوز  بي رو  ا سي  
درهم) (100 بويمة) حصة  (1.000 (:

 لحصة).
(: سانشيز) مينوز  بي رو  ا سي  

1000)بويمة)100)درهم.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
سانشيز) مينوز  بي رو  ا سي  
اسبا يا) (---- اسبا يا) عنوا ه(ا))

املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
سانشيز) مينوز  بي رو  ا سي  
اسبا يا) (----- اسبا يا) عنوا ه(ا))

املغرب.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية با ونيطر2 بتاريخ)06)وو يو)

2022)تحت رقم)91612.

664I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

JAL MANAGEMENT
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT

CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR

 RESIDENCE(AHLAM 1 ENTRÉE

 B(BUREAU(N° 10 ETAGE 4

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

JAL MANAGEMENT شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي امللك 

ا سمى ضمياتي مراكش امل ونة باب 

احمر دوور ج اد رقم 13 - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

126217

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 وو يو) (01

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 JAL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MANAGEMENT

إدار2) (* (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

وتشغيل دور ا ضيافة أو ا رياضات

ا فنادق) جميع  وتشغيل  إدار2  (*

واملوتيالت واملجمذات ا سياحية.
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امللك) (: االجتماعي) املور  عنوان 

ا سمى ضمياتي مراكش امل ونة باب)

 40000  -  13 احمر دوور ج اد رقم)

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

أ  ريه) جين  ا سي   يالما   

حصة) (1.000 (: أو يفيي)  وربيرت 

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

أ  ريه) جين  ا سي   يالما   

طريق) عنوا ه(ا)) أو يفيي   وربيرت 

 13210 سا ت ريمي) (13210 ماوالن)

دي بروفانس فرنسا.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

أ  ريه) جين  ا سي   يالما   

طريق) عنوا ه(ا)) أو يفيي   وربيرت 

 13210 سا ت ريمي) (13210 ماوالن)

دي بروفانس فرنسا

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (07 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136545.

665I

CONCILIUM EXPERTISE

MAJAZ ARCHITECTURE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تحويل املور االجتماعي  لشركة

CONCILIUM EXPERTISE

9, ز وة مو�سى ابن  صير، ا طابق 

الخامس، شوة رقم ،18 غوتيي ا  ار 

ا بيضاء ، 20060، ا  ار ا بيضاء 

املغرب

MAJAZ ARCHITECTURE شركة 

عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع ولي 

ا ذه  وروني كودي ا طابق األول - 

90000 طنجة املغرب

تحويل املور االجتماعي  لشركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.545911

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

املؤرخ في)16)مارس)2022)تم تحويل)

من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 

«شارع ولي ا ذه  وروني كودي ا طابق)

إلى) املغرب») طنجة  (90000 (- األول)

حي) جاهر  ابن  شارع  (8 رقم) «شوة 

 20000 (- ،إقامة توفيق) بورجو  ي)

ا  ار ا بيضاء)املغرب».

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 08 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826724.

666I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

SAHAM ASSURANCE
شركة املساهمة

تغيير تسمية ا شركة

SANLAM MAROC

شركة مساهمة عات مجلس إدار2 

رأسما ها مح د في411.687.400,00 

درهما

 لتأمين واعاد2 ا تأمين املنظمة 

بوا ون 17-99 املتذلق بم و ة 

ا تأمين

مورها االجتماعي: 216 شارع 

ا زرقطوني ا  ار ا بيضاء

ا سجل ا تجاري رقم: 22.341

 I.F : n° 1084025 - ICE(n°

000230054000034

ا ذام) الجمع  محضر  بموت�سى 

دجنبر) (28 االستثنائي املنذو  بتاريخ)

2021)تورر ما ولي:

شركة) اسم  تغيير  تورر  (-

إلى) (SAHAM ASSURANCE

مراعا2) مع  (،SANLAM MAROC

ا شرط ا واقف املتذلق بترخيص من)

واالحتياط) ا تأمينات  مراقبة  هيئة 

االجتماعي؛

ا نظام) من  (2 ا فصل) تحيين  (-

األسا�سي املتذلق با تسمية.

با سجل) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ا تجاري   ى املحكمة ا تجارية با  ار)

826542بتاريخ) ع د) تحت  ا بيضاء)

07)وو يو)2022.
ملخص قص  ا نشر

667I

STE LA PERLA ALIMENTAIRE SARL 

 STE LA PERLA

ALIMENTAIRE SARL

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

تحويل املور االجتماعي  لشركة

 STE LA PERLA ALIMENTAIRE

SARL

ا شركة املحاسبة ا كبرى ف.ا.م 

ش.م.م 7 ز وة ا ذراق اقامة ا صفا و 

املرو2 ا طابق االول رقم 17 طنجة، 

90000، طنجة املغرب

 STE LA PERLA ALIMENTAIRE

SARL شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 7 شارع 

عراق عمار2 صفا و املرو2 طابق 

االول رقم 17 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.

تحويل املور االجتماعي  لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.75797

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

املؤرخ في)02)فبراور)2022)تم تحويل)

املور االجتماعي الحالي  لشركة من)«7 

شارع عراق عمار2 صفا و املرو2 طابق)

االول رقم)17)طنجة)-)90000)طنجة)

5508)قطذة) إلى  جزئة رقم) املغرب»)

رهراه طنجة)

 90000)طنجة املغرب».

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

مارس) (30 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)252432.

668I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

RAFI AGRI
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL

AU

 APPT(N°2 IMMEUBLE

 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،

chichaoua MAROC

RAFI AGRI شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي دوار 

اوالد امسبل جماعة اوالد امسبل 

عما ة قلذة ا سراغنة دائر2 قلذة 

بني عامر. - 43000 قلذة ا سراغنة 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

5257

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (25

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 RAFI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.AGRI

-1تاجر) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

املواد ا فالحية ا كيماوية و األسم 2.

وصيا ة) ا تشجير  في  مواول  (2-

الح ائق وا شوارع...

-3)تاجر اآلالت ا زراعية..

عنوان املور االجتماعي):)دوار اوالد)

امسبل جماعة اوالد امسبل عما ة)

قلذة ا سراغنة دائر2 قلذة بني عامر.)

- 43000)قلذة ا سراغنة املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
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 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)
درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  محم  لحبيب رافع):)1.000 
حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

رافع) لحبيب  محم   ا سي  
سي ي) ا روافيع  دوار  عنوا ه(ا))
 41000 شيشاو2) د يل  محم  

شيشاو2 املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
رافع) لحبيب  محم   ا سي  
سي ي) ا روافيع  دوار  عنوا ه(ا))
 41000 شيشاو2) د يل  محم  

شيشاو2 املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية بولذة ا سراغنة بتاريخ)01 

وو يو)2022)تحت رقم)242/2022.
669I

CABINET BENSOUSSI

SYAH NEGOCE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

CABINET BENSOUSSI
 RESIDENCE ASSEDK ANGLE

 RUE LAHORE ET SAYED KOTB
 6EME(ÉTAGE(N°66، 90000،

TANGER MAROC
SYAH NEGOCE شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي (في طور ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي حي  جيبة 
ز وة 88 رقم 11 ا طابق االر�سي - 

90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.113971

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تورر حل) (2022 ماي) (11 في) املؤرخ 
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)
 SYAH NEGOCE ا وحي ) ا شريك 
مبلغ رأسما ها)50.000)درهم وعنوان)
 88 مورها اإلجتماعي حي  جيبة ز وة)

 90000 (- االر�سي) ا طابق  (11 رقم)
االزمة) (: ل) املغرب  تيجة  طنجة 

االقتصادوة.
و ح د مور ا تصفية ب حي  جيبة)
(- االر�سي) ا طابق  (11 رقم) (88 ز وة)

90000)طنجة املغرب.)
و عين:

و) ملسيح  زكرياء) ا سي (2))
 37 رقم) (1 مجموعة) عنوا ه(ا))
ا رباط) (10190 ا غربية) ا يوسفية 

املغرب كمصفي)(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (02 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)5162.
670I

sofoget

 GREEN TRANSPORT
SERVICE

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

حل شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
 GREEN TRANSPORT SERVICE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي (في طور ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي 4 ز وة 
مصطفى رفيع و محم  غر يط 

مكتب 5 14000 ا ونيطر2 املغرب.
حل شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.56663

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تورر) (2021 أكتوبر) (21 في) املؤرخ 
عات مسؤو ية مح ود2) حل شركة 
 GREEN ا وحي ) ا شريك  عات 
مبلغ) (TRANSPORT SERVICE
وعنوان) درهم  (100.000 رأسما ها)
مصطفى) ز وة  (4 اإلجتماعي) مورها 

 5 مكتب) غر يط  محم   و  رفيع 
(: ا ونيطر2 املغرب  تيجة ل) (14000

زياد2 خسائر ا شركة.
ز وة) (4 و ح د مور ا تصفية ب)
مصطفى رفيع و محم  غر يط مكتب)

5 14000)ا ونيطر2 املغرب.)
و عين:

و) بوزملاض  حفيضة  ا سي (2))
عنوا ه(ا))ا ونيطر2)14000)ا ونيطر2)

املغرب كمصفي)(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية با ونيطر2 بتاريخ)11) و بر)

2021)تحت رقم)88975.
671I

موثوة

AGENCE EL YOUSRE
شركة عات املسؤو ية املح ود2

وفا2 شريك

موثوة
مكناس إقامة و يلي B1 ا طابق 

األول شوة رقم 23 سي ي سذي  
 B1 طريق ا رباط مكناس إقامة و يلي
ا طابق األول شوة رقم 23 سي ي 
سذي  طريق ا رباط، 0، مكناس 

املغرب
AGENCE EL YOUSRE شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي بمكناس 
دوور ا سالم طريق سيفيطا ا ذمار2 

17 بمكناس دوور ا سالم طريق 
سيفيطا ا ذمار2 17 50000 مكناس 

املغرب.
وفا2 شريك

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.19925

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
املؤرخ في)21)مارس)2022)تم اإلعالم)
االسماعيلي) زهور  ا شريك  بوفا2 
(
ً
تبذا ا ورثة  على  حصصه  توزيع  و 

 رسم اإلراثة املؤرخ في)16)ماي)2022 
با شكل األتي):

(، اسماعيل اسماعيلي) ا سي (2))

8)حصة).

 4 (، اسماعيلي) محم   ا سي (2))

حصة).

 4 (، اسماعيلي) عزيز  ا سي (2))

حصة).

ا سي (2))عب  ا لطيف اسماعيلي)

،)4)حصة).

 2 (، خ وجة اسماعيلي) ا سي (2))

حصة).

 2 (، اسماعيلي) ا سي (2)) طيفة 

حصة).

 2 (، اسماعيلي) تورية  ا سي (2))

حصة).

 2 (، اسماعيلي) سذاد  ا سي (2))

حصة).

 2 (، اسماعيلي) عزيز2  ا سي (2))

حصة).

ا وا وني) اإلو اع  تم 

بمكناس) ا تجارية  باملحكمة 

رقم) تحت  (2022 ماي) (17 بتاريخ)

.40411122005789

672I

BE ADVISORS

DNASSUR
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

BE ADVISORS

 Expert(Comptable ، 20000،

Casablanca Maroc

DNASSUR شركة عات املسؤو ية 

املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 15 شارع 

جياللي ا ذريبي ا  ور االول - 20200 

ا  ار ا بيضاء املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

527261

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
تم إع اد ا وا ون) (2021 دجنبر) (08

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
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عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DNASSUR

إرسال) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

واستوبال املكاملات ا هاتفية)،)وجميع)

عمليات ا تسويق عبر ا هاتف.

15)شارع) عنوان املور االجتماعي):)

جياللي ا ذريبي ا  ور االول)-)20200 

ا  ار ا بيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)موسم كا تالي:

 DNASSUR, société de ا شركة)

حصة بويمة) (droit( français( :( 800

100)درهم  لحصة).

 David Christian ا سي )

حصة) (PONDE( NGANGA( :( 200

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

 David Christian ا سي )

PONDE NGANGA)عنوا ه(ا))شارع)

 05 أمير عب  ا وادر ا طابق)3)،)شوة)

ا  ار) (ONCF AS 20300 إقامة) (،

ا بيضاء)املغرب.

 DNASSUR, société de ا شركة)

 Rue des عنوا ه(ا)) (droit français

 Mousses(Immeuble(Prado(Plaza,

n°42 13008)مرسيليا فرنسا.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

 David Christian ا سي )

PONDE NGANGA)عنوا ه(ا))شارع)

 05 أمير عب  ا وادر ا طابق)3)،)شوة)

ا  ار) (ONCF AS 20300 إقامة) (،

ا بيضاء)املغرب

 Jeremy JOSEPH ا سي )

 n°85 عنوا ه(ا)) (AZOULAY

 ,impasse de l’erable maison 7c

13013)مرسيليا فرنسا.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 28 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

دجنبر)2021)تحت رقم)-.

673I

BE ADVISORS

MAJE COMMUNICATION
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

BE ADVISORS

 Expert(Comptable ، 20000،

Casablanca Maroc

 MAJE COMMUNICATION

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 15 شارع 

جياللي ا ذريبي ا  ور االول - 20200 

ا  ار ا بيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

532501

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
تم إع اد ا وا ون) (2021 دجنبر) (08

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 MAJE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.COMMUNICATION

مركز) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

هاتفية) مكاملات  االتصال,إجراء)

وتلويها ملساع 2 ا ذمالء.

15)شارع) عنوان املور االجتماعي):)

جياللي ا ذريبي ا  ور االول)-)20200 

ا  ار ا بيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 20.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:

 Jeremy(Joseph(Azoulay( ا سي

درهم) (100 بويمة) حصة  (:( 200

 لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

 Jeremy(Joseph(Azoulay( ا سي

 n°85 ,impasse de عنوا ه(ا))

l’erable maison 7c 13019)مرسيليا)

فرنسا.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

 David Christian ا سي )

PONDE NGANGA)عنوا ه(ا))شارع)

 05 أمير عب  ا وادر ا طابق)3)،)شوة)

ا  ار) (ONCF AS 20300 إقامة) (،

ا بيضاء)املغرب

 Jeremy JOSEPH ا سي )

 n°85 عنوا ه(ا)) (AZOULAY

 ,impasse de l’erable maison 7c

13013)مرسيليا فرنسا

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 14 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

فبراور)2022)تحت رقم)-.

674I

BE ADVISORS

DIGITALIUM CHANNEL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تفويت حصص

BE ADVISORS

 Expert(Comptable ، 20000،

Casablanca Maroc

DIGITALIUM CHANNEL شركة 

عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 16 شارع 

الجياللي عريبي ا طابق ا ثامن - 

20020 ا  ار ا بيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.471369

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تمت) (2021 02) و بر) في) املؤرخ 

املصادقة على):

بن) ادريس  ((2) ا سي ) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (100 شورون)

أصل)1.000)حصة  فائ 2 ا سي )(2))

مو ية قباج بتاريخ)02) و بر)2021.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (

بتاريخ ا بيضاء) با  ار   ا تجارية 

 26) و بر)2021)تحت رقم)801989.

675I

BE ADVISORS

ALTAHARUB LORO

SARL AU 
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

تأسيس شركة

BE ADVISORS

 Expert(Comptable ، 20000،

Casablanca Maroc

 ALTAHARUB LORO SARL AU

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 10شارع 

الحرية,ا طابق 3 شوة 5 ا  ار 

ا بيضاء - 20000 ا  ار ا بيضاء 

اململكة املغربية

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

544459

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 

ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (16

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALTAHARUB LORO SARL AU

دار) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا ضيافة.
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10شارع) (: عنوان املور االجتماعي)
ا  ار) (5 شوة) (3 الحرية,ا طابق)
ا بيضاء) ا  ار  (20000 (- ا بيضاء)

اململكة املغربية.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 Holding(CLEM(:(1.000(ا شركة

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
 Holding CLEM ا شركة)
 Rue l’Hermitage  ,44 عنوا ه(ا))

.39140 Arlay France
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
 Clément Marc LORO ا سي )
 Rue l’Hermitage  ,44 عنوا ه(ا))

39140 Arlay France
 Celine ,Chris Jane ا سي 2)
 Valentine BALENCOUR
 Rue  ,44 عنوا ه(ا)) (ep LORO
l’Hermitage 39140 Arlay France

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 26 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)-.

676I

BE ADVISORS

FISCAL YEAR
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تفويت حصص

BE ADVISORS
 Expert(Comptable ، 20000،

Casablanca Maroc
FISCAL YEAR شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي 12 شارع 
سارية بن ز يم ا طابق 3 شوة 3 
بلمي - 20340 كازابال كا اململكة 

املغربية.
تفويت حصص

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.817855

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تمت) (2022 مارس) (02 في) املؤرخ 

املصادقة على):

ا  ون) ب ر  ((2) ا سي ) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (500 ا  وهي)

أصل)1.000)حصة  فائ 2 ا سي )(2))

بتاريخ) (Abdessamad BALLOUKI

02)مارس)2022.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (

 16 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

مارس)2022)تحت رقم)9953.

677I

BE ADVISORS

ASSURISMA

شركة عات املسؤو ية املح ود2

تذيين مسير ج و   لشركة

BE ADVISORS

 Expert(Comptable ، 20000،

Casablanca Maroc

ASSURISMA شركة عات املسؤو ية 

املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 

 Boulevard 2 Mars(Etage 2 Angle

rue(Guyenne - 20502 ا  ار 

ا بيضاء اململكة املغربية.

تذيين مسير ج و   لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.10867

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تم تذيين) (2022 فبراور) (01 املؤرخ في)

ا سي (2)) ج و   لشركة  مسير 

TEMSAMANI LARBI)كمسير آخر

تبذا  وبول استوا ة املسير.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 01 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

فبراور)2022)تحت رقم)818700.

678I

KAP CONSEIL

 E.D.A PRODUCTION
 L4EMPIRE DES DIVAS ET

DE L›ART
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

KAP CONSEIL

 ANGLE YACOUB AL MANSOUR

 AL(AMIRA(III(BUREAU 21

 GUELIZ(MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 E.D.A PRODUCTION L4EMPIRE

DES DIVAS ET DE L›ART شركة 

عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي (في طور ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

يذووب املنصور عمار2 االمير2 

3 ا طابق2 رقم21 كليز مراكش - 

40000 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.98823

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

تورر حل) (2022 ماي) (31 في) املؤرخ 

مح ود2) مسؤو ية  عات  شركة 

 E.D.A ا وحي ) ا شريك  عات 

 PRODUCTION L4EMPIRE DES

DIVAS ET DE L’ART)مبلغ رأسما ها)

مورها) وعنوان  درهم  (10.000
املنصور) يذووب  شارع  اإلجتماعي 
عمار2 االمير2)3)ا طابق2)رقم21)كليز)

املغرب) مراكش  (40000 (- مراكش)

 تيجة ل):) تيجة ع م تحويق ا ه ف.

شارع) ب  ا تصفية  مور  ح د  و 

 3 االمير2) عمار2  املنصور  يذووب 
ا طابق2)رقم21)كليز مراكش)-)4000 

مراكش املغرب.)

و عين:

 MIRELLA MARIE ا سي (2))

عنوا ه(ا)) و  (BRICE TOUSSAINT

 9RUE ROYER COLLARD 75005

 PARIS FRANCE 75005 PARIS

FRANCE)كمصفي)(2)) لشركة.

وعن  اإلقتضاء)الح ود املفروضة)
محل) املخو ة  هم  ا صالحيات  على 
و) ا ذوود  تبليغ  محل  و  املخابر2 
شارع) (: با تصفية) املتذلوة  ا وثائق 
 3 االمير2) عمار2  املنصور  يذووب 

ا طابق2)رقم21)كليز مراكش
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (08 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136553.

679I

ائتما ية زهير

MEKDAD DISTRIBUTION
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

ائتما ية زهير
ز وة ابن عائشة عمار2 باريس 

ا طابق ا تا ت مكتب رقم 11 كيليز 
مراكش ، 40000، مراكش املغرب
 MEKDAD DISTRIBUTION

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي ز وة 
مسلم تجزئة بوكار ا طابق ا ثا ث 

ا شوة رقم 14 باب دكا ة مراكش - 
40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
122793

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 وناور) (27
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MEKDAD DISTRIBUTION
:) ول) بإوجاز) ا شركة  غرض 
ا بضائع و األمتذة  يابة عن االخرين)

تاجراستيراد و تص ور.
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ز وة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
ا ثا ث) ا طابق  بوكار  تجزئة  مسلم 
(- باب دكا ة مراكش) (14 ا شوة رقم)

40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
(: ا سلمي) ا كريم  عب   ا سي  
درهم) (100 بويمة) حصة  (1.000

 لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سلمي) ا كريم  عب   ا سي  
 290 رقم) (02 ا زهور) عنوا ه(ا))
مراكش) (40000 الجنوبي) ا نخيل 

املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سلمي) ا كريم  عب   ا سي  
 290 رقم) (02 ا زهور) عنوا ه(ا))
مراكش) (40000 الجنوبي) ا نخيل 

املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
فبراور) (15 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)1833.

680I

sofoget

CABINET TOPO BENHIBA
شركة عات املسؤو ية املح ود2

توسيع نشاط ا شركة)

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
CABINET TOPO BENHIBA شركة 

عات املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها االجتماعي ا ونيطر2 
شارع منصور دهبي و ز وة ابن بنة 

إقامة باريس رقم 7 مكتب 2 14000 
ا ونيطر2 املغرب.

توسيع نشاط ا شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.31743

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
املؤرخ في)20)ماي)2022)تمت إضافة)
إلى نشاط ا شركة) ا تا ية  األنشطة 

الحالي):
األشغال الجوية.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
االبت ائية با ونيطر2 بتاريخ)07)وو يو)

2022)تحت رقم)91627.
681I

sofoget

ECOMX
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
ECOMX شركة عات املسؤو ية 

املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي ا ونيطر2 
شوة 5 عمار2 23 مغرب عربي س - 

14000 ا ونيطر2 املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

65583
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (16
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ECOMX
بيع) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا تر يت
استيراد و تص ور.

عنوان املور االجتماعي):)ا ونيطر2)
(- مغرب عربي س) (23 عمار2) (5 شوة)

14000)ا ونيطر2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 500 (: ملكوي) صفوان  ا سي  
حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

500)حصة) (: ا سي  أسامة أز اك)
بويمة)100)درهم  لحصة).

 500 (: ملكوي) صفوان  ا سي  
بويمة)100)درهم.

500)بويمة) ا سي  أسامة أز اك):)
100)درهم.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  صفوان ملكوي عنوا ه(ا))
ا ونيطر2)14000)ا ونيطر2 املغرب.

عنوا ه(ا)) أز اك  أسامة  ا سي  
ا ونيطر2)14000)ا ونيطر2 املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  صفوان ملكوي عنوا ه(ا))
ا ونيطر2)14000)ا ونيطر2 املغرب

عنوا ه(ا)) أز اك  أسامة  ا سي  
ا ونيطر2)14000)ا ونيطر2 املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية با ونيطر2 بتاريخ)06)وو يو)

2022)تحت رقم)91606.
682I

sofoget

 NOUVELLE TENDANCE DE
RESIDENCE

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
 NOUVELLE TENDANCE DE

RESIDENCE شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي ا ونيطر2 
59 إقامة موالي عب  ا ذزيز شارع 
موالي عب  ا ذزيز رقم 4 - 14000 

ا ونيطر2 املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
65579

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 

ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (30

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 NOUVELLE TENDANCE DE

.RESIDENCE

اإلنذاش) (: غرض ا شركة بإوجاز)

ا ذواري

اشغال عامة و اعمال ا بناء.

عنوان املور االجتماعي):)ا ونيطر2)

شارع) ا ذزيز  عب   موالي  إقامة  (59

 14000  -  4 ا ذزيز رقم) موالي عب  

ا ونيطر2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

ا سي   ور ا  ون املاموني):)1.000 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

ا سي   ور ا  ون املاموني):)1000 

بويمة)100)درهم.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

املاموني) ا  ون  ا سي   ور 

عنوا ه(ا))ا ونيطر2)14000)ا ونيطر2)

املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

املاموني) ا  ون  ا سي   ور 

عنوا ه(ا))ا ونيطر2)14000)ا ونيطر2)

املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية با ونيطر2 بتاريخ)06)وو يو)

2022)تحت رقم)91603.

683I
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sofoget

EVO APPART
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
EVO APPART شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي ا ونيطر2 
59 إقامة موالي عب  ا ذزيز شارع 
موالي عب  ا ذزيز رقم 4 - 14000 

ا ونيطر2 املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

65585
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (10
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 EVO (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.APPART
اإلنذاش) (: غرض ا شركة بإوجاز)

ا ذواري
اشغال عامة و اعمال ا بناء..

عنوان املور االجتماعي):)ا ونيطر2)
شارع) ا ذزيز  عب   موالي  إقامة  (59
 14000  -  4 ا ذزيز رقم) موالي عب  

ا ونيطر2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 500 (: الجواهري) اسامة  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
 500 (: الجواهري) اشرف  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
 500 (: الجواهري) اسامة  ا سي  

بويمة)100)درهم.
 500 (: الجواهري) اشرف  ا سي  

بويمة)100)درهم.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  اسامة الجواهري عنوا ه(ا))
ا ونيطر2)14000)ا ونيطر2 املغرب.

الجواهري) اشرف  ا سي  
عنوا ه(ا))ا ونيطر2)14000)ا ونيطر2)

املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) ا ونيطر2  ا سي  

ا ونيطر2)14000)ا ونيطر2 املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية با ونيطر2 بتاريخ)06)وو يو)

2022)تحت رقم)91608.
684I

TAZI PARTNERS

TAZI PARTNERS
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

TAZI PARTNERS
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34
20100، CASABLANCA(MAROC

TAZI PARTNERS شركة عات 
املسؤو ية املح ود2

 Rue 34 وعنوان مورها اإلجتماعي
 Charam(Achaykh - 20100

Casablanca Maroc
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

545319
في) مؤرخ  موثق  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (31
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 TAZI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.PARTNERS
 Hotels et(:(غرض ا شركة بإوجاز

.Hebergement
 34 (: االجتماعي) املور  عنوان 
 Rue Charam Achaykh - 20100

.Casablanca Maroc

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)2022)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 ZINEB( TAZI( :( 250 ا سي 2)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

 SOFIA( TAZI( :( 250 ا سي 2)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

ا سي )SAAD(TAZI(:(500)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) (ZINEB TAZI ا سي 2)

 BOULEVARD GHANDI  45

.20100 CASABLANCA MAROC

عنوا ه(ا)) (SOFIA TAZI ا سي 2)

 BOULEVARD GHANDI  45

.20100 CASABLANCA MAROC

ا سي )SAAD TAZI)عنوا ه(ا))45 

 BOULEVARD GHANDI 20100

.CASABLANCA MAROC

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي )SAAD TAZI)عنوا ه(ا))45 

 BOULEVARD GHANDI 20100

CASABLANCA MAROC

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 02 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)-.

685I

ODHIYA

ODHIYA SARL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

ODHIYA

 rue 23, Immb2, Appt(N:6, Bled

El(Jed ، 46000، Safi(maroc

ODHIYA SARL شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

 Rue 23 وعنوان مورها اإلجتماعي

 Immb 2 Appart 6 Bled(El(Jed -

46000 Safi(maroc

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

12871

في) مؤرخ  موثق  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (30

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ODHIYA SARL

(: بإوجاز) ا شركة  غرض 

 Ecommerce, marketing et

 distribution, Commerce

. d’animaux vivants

 Rue 23 (: عنوان املور االجتماعي)

 Immb 2 Appart 6 Bled El Jed -

.46000(Safi(maroc

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

 mohammed( ziouani ا سي )

 rue 4jeunesse, bd عنوا ه(ا))

 Moulay youssef Ville nouvelle

.46000(safi(maroc

 youssef( ziouani ا سي )

 rue 4jeunesse, bd عنوا ه(ا))

 Moulay youssef Ville nouvelle

.46000(safi(maroc

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

 mohammed( ziouani ا سي )

 rue 4 jeunese bd MY 4 عنوا ه(ا))

Ville(nouvelle(46000(safi(maroc

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (03 بتاريخ) بآسفي  االبت ائية 

2022)تحت رقم)-.

686I
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LEADER FINANCE

BROTHER'S HOME
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

LEADER FINANCE
 1ER(ETAGE(APPT(N° 2
 IMM 520 AL(MANAR

 OPERATION(CHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC

BROTHER›S HOME شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي ا طابق 

االر�سي محل رقم ز 50 عملية ملتو ة 
االزدهار مراكش - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
125861

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
تم إع اد ا وا ون) (2022 مارس) (25
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BROTHER’S HOME
قاعة) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
اال ذاب/بيع اكسيسوارات ا هواتف.

ا طابق) (: االجتماعي) املور  عنوان 
االر�سي محل رقم ز)50)عملية ملتو ة)
مراكش) (40000 (- مراكش) االزدهار 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: بوق ور) مروان  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) بوق ور  مروان  ا سي  
مراكش) (1994 رقم) (1 صوكوما) حي 

40000)مراكش املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) بوق ور  مروان  ا سي  
مراكش) (1994 رقم) (1 صوكوما) حي 

40000)مراكش املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (27 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136175.
687I

موثوة

AGENCE EL YOUSRE
شركة عات املسؤو ية املح ود2

وفا2 شريك

موثوة
مكناس إقامة و يلي B1 ا طابق 

األول شوة رقم 23 سي ي سذي  
 B1 طريق ا رباط مكناس إقامة و يلي
ا طابق األول شوة رقم 23 سي ي 
سذي  طريق ا رباط، 0، مكناس 

املغرب
AGENCE EL YOUSRE شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي بمكناس 
دوور ا سالم طريق سيفيطا ا ذمار2 

17 بمكناس دوور ا سالم طريق 
سيفيطا ا ذمار2 17 50000 مكناس 

املغرب.
وفا2 شريك

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.19925

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
املؤرخ في)21)مارس)2022)تم اإلعالم)
اسماعيلي) اسماعيل  ا شريك  بوفا2 
(
ً
تبذا ا ورثة  على  حصصه  توزيع  و 
وو يو) (16 في) املؤرخ  اإلراثة   رسم 

2021)با شكل األتي):
ا سي (2))محم  اسماعيلي)،)928 

حصة).
 928 (، عزيز اسماعيلي) ا سي (2))

حصة).
ا سي (2))عب  ا لطيف اسماعيلي)

،)928)حصة).

(، اسماعيلي) هللا  عب   ا سي (2))

929)حصة).

(، اسماعيلي) خ وجة  ا سي (2))

465)حصة).

(، اسماعيلي) ا سي (2)) طيفة 

465)حصة).

ا سي (2))تورية اسماعيلي)،)465 

حصة).

ا سي (2))سذاد اسماعيلي)،)465 

حصة).

ا سي (2))عزيز2 اسماعيلي)،)465 

حصة).

 862 (، فاطيمة خفيف) ا سي (2))

حصة).

ا وا وني) اإلو اع  تم 

بمكناس) ا تجارية  باملحكمة 

رقم) تحت  (2022 ماي) (17 بتاريخ)

.40411122005789

688I

BCBEL

ArtconstEco
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

BCBEL

 625Bd. Mohammed(V 2ème

 étage(bureau(N°32 ، 20310،

Casablanca Maroc

ArtconstEco شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 625، 

شارع محم  الخامس، ا طابق 

ا ثاني، املكتب رقم 32 - 20310 

ا  ارا بيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

545963

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (30

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ArtconstEco
منذش) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

عواري
استيراد مواد ا بناء

ا بيع بجميع أ واعه.
(،625 (: االجتماعي) املور  عنوان 
ا طابق) الخامس،) محم   شارع 
 20310  -  32 رقم) املكتب  ا ثاني،)

ا  ارا بيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: خا    نصاري) ا سي  
درهم) (100.000 بويمة) حصة 

 لحصة.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) خا    نصاري  ا سي  
 28800  546 رقم) الحرية  حي 

املحم وة املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) خا    نصاري  ا سي  
 28800  546 رقم) الحرية  حي 

املحم وة املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 08 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826897.
689I

D(&(S(COM

EVERY TOOL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

D & S(COM
 BD GRANDE CEINTURE RES

 MOUAHIDINE(YOUSSEF 3 M1
 HAY(MOHAMMADI ، 20570،

CASABLANCA MAROC
 EVERY TOOL
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شركة عات املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي 276 شارع 

ابن تاشفين، ا طابق 3 - 20570 
ا  ارا بيضاء املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 
املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
545903

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (26
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 EVERY(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TOOL
املتاجر2) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

،االشغال املختلفة.
عنوان املور االجتماعي):)276)شارع)
 20570  -  3 ا طابق) تاشفين،) ابن 

ا  ارا بيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 500 (: ا يون�سي) ادريس  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
 500 (: ا يون�سي) أحم   ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  ادريس ا يون�سي عنوا ه(ا))
رقم) (71 عمار2) (8 إقامة ا ب ر م س)
14)عين ا سبع)20590)ا  ارا بيضاء)

املغرب.
ا يون�سي عنوا ه(ا)) أحم   ا سي  
رقم) (71 عمار2) (8 إقامة ا ب ر م س)
14)عين ا سبع)20590)ا  ارا بيضاء)

املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  ادريس ا يون�سي عنوا ه(ا))
إقامة ا ب ر م س)8)عمار2)71)رقم)14 
ا بيضاء) ا  ار  (20590 ا سبع) عين 

املغرب

ا يون�سي عنوا ه(ا)) أحم   ا سي  
رقم) (71 عمار2) (8 إقامة ا ب ر م س)
14)عين ا سبع)20590)ا  ارا بيضاء)

املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 08 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826717.
690I

CAF MAROC

BNI TOUZINE TRADING
إعالن متذ د ا ورارات

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
BNI TOUZINE TRADING «شركة 

عات املسؤو ية املح ود2 عات 
ا شريك ا وحي »

وعنوان مورها االجتماعي: اقامة 
الحم  رقم 3 شارع سجلماسة 
ا طابق االول - - طنجة املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.10956
بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
تم اتخاع) (2022 أبريل) (18 املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)
قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
تفويت ا سي  عب  ا وهاب ا ذبا�سي،)
ا وطنية) ا تذريف  الحامل  بطاقة 
 1000 املغربي،) (،K370753 رقم)
االجتماعية) الحصص  من  حصة 
 لشركة  فائ 2 ا سي  أحم  ا  اق،)
ا وطنية) ا تذريف  الحامل  بطاقة 

.LC32439(رقم
على) ونص  ا ذي  (:2 رقم) قرار 
ماولي:)إنهاء)مهام ا سي  عب  ا وهاب)

ا ذبا�سي.
قرار رقم)3:)ا ذي ونص على ماولي:)
مسيرا) ا  اق  أحم   ا سي   تذيين 

ج و ا  لشركة.
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
بن  رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

با تذ ول

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (03 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)5245.
691I

( FIDUCIAIRE LHAZMIR MOHAMED ( FLM

 STE HUILERIE OUED ZIZ
SARL

شركة عات املسؤو ية املح ود2
تحويل املور االجتماعي  لشركة

 FIDUCIAIRE LHAZMIR
( MOHAMED ( FLM

رقم 30 مكرر ز وة شيخ ا إلسالم 
بلذربي ا واد لحمر ، 52000، 

ا رشي وة املغرب
 STE HUILERIE OUED ZIZ SARL

شركة عات املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي ا شريط 
ا تجاري رقم 21 تاركة الج و 2 - 

52000 ا رشي وة املغرب.
تحويل املور االجتماعي  لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.11037

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
2022)تم تحويل) 18)أبريل) املؤرخ في)
من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 
تاركة) (21 رقم) ا تجاري  «ا شريط 
الج و 2)-)52000)ا رشي وة املغرب»)
املطار) ا شبه صناعية  «املنطوة  إلى)
 52000 (- مكناس) ا و ومة  ا طريق 

ا رشي وة املغرب».
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
19)ماي) االبت ائية با رشي وة بتاريخ)

2022)تحت رقم)302.
692I

( FIDUCIAIRE LHAZMIR MOHAMED ( FLM

STE CST TRANS SARL AU
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE LHAZMIR
( MOHAMED ( FLM

رقم 30 مكرر ز وة شيخ ا إلسالم 
بلذربي ا واد لحمر ، 52000، 

ا رشي وة املغرب

 STE CST TRANS SARL AU

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي ا طابق 

األول بلوك 06 رقم 1226 تجزئة 

عين ا ذاطي 01 - 52000 ا رشي وة 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

15935

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (20

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CST TRANS SARL AU

ا نول) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

لحساب ا غير.

ا طابق) (: االجتماعي) املور  عنوان 
تجزئة) (1226 رقم) (06 بلوك) األول 

ا رشي وة) (52000 -  01 عين ا ذاطي)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: حسن) امزيل  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) حسن  امزيل  ا سي  
املجموعة)06)رقم)1226)عين ا ذاطي)

01 52000)ا رشي وة املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) حسن  امزيل  ا سي  
املجموعة)06)رقم)1226)عين ا ذاطي)

01 52000)ا رشي وة املغرب.
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باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
05)ماي) االبت ائية با رشي وة بتاريخ)

2022)تحت رقم)570.
693I

( FIDUCIAIRE LHAZMIR MOHAMED ( FLM

 STE OIL DE L'AVENIR AH
SARL AU

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

توسيع نشاط ا شركة)

 FIDUCIAIRE LHAZMIR
( MOHAMED ( FLM

رقم 30 مكرر ز وة شيخ ا إلسالم 
بلذربي ا واد لحمر ، 52000، 

ا رشي وة املغرب
 STE OIL DE L›AVENIR AH SARL
AU شركة عات مسؤو ية مح ود2 

عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها االجتماعي قصر 

تزموريت الخنك - 52000 ا رشي وة 
املغرب.

توسيع نشاط ا شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.13623
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
املؤرخ في)06)ماي)2022)تمت إضافة)
إلى نشاط ا شركة) ا تا ية  األنشطة 

الحالي):
+)ا تجار2

+)بائع الخضر و ا فواكه بالجملة.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
19)ماي) االبت ائية با رشي وة بتاريخ)

2022)تحت رقم)303.
694I

Saisons Louah

SAISONS LOUAH
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

Saisons Louah
شارع موالس اسماعيل اقامة موالي 
اسماعيل رقم 22 ا طابق 3 رقم 9 ، 

90000، طنجة املغرب
SAISONS LOUAH شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

موالي اسماعيل اقامة موالي 

اسماعيل 22 ا طابق 3 رقم 9 - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

127635

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (18

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SAISONS LOUAH

توزيع) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

و) ا تجميل  ومواد  ا غ ائية  املواد 

ا تغليف.

شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 

موالي) اقامة  اسماعيل  موالي 
 -  9 رقم) (3 ا طابق) (22 اسماعيل)

90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: صهيب) ا لواح  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) صهيب  ا لواح  ا سي  
حي ا سا ية ز وة)1)رقم)25)بئر ا شفاء)

طنجة)90000)طنجة املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) صهيب  ا لواح  ا سي  
حي ا سا ية ز وة)1)رقم)25)بئر ا شفاء)

طنجة)90000)طنجة املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (27 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)254161.

695I

aice compta

 ADAM ET MYRIAM
TRAVAUX

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc
 ADAM ET MYRIAM TRAVAUX
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي ز وة 

كلميمة إقامة  و  وفغ رقم اإلقامة 
653 ا طابق 4 ا شوة رقم 11 - 

20000 ا بيضاء املغرب 
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
545255

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (20
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 ADAM(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. ET MYRIAM TRAVAUX
غرض ا شركة بإوجاز):)مواول بناء)

.
ز وة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
إقامة  و  وفغ رقم اإلقامة) كلميمة 
 -  11 رقم) ا شوة  (4 ا طابق) (653

20000)ا بيضاء)املغرب).
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  الجياللي ا ذطاري):)1.000 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا ذطاري) الجياللي  ا سي  

عنوا ه(ا))دوار ا بحار2 موالي عب هللا)

الج و 2)24000)الج و 2 املغرب).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا ذطاري) الجياللي  ا سي  

عنوا ه(ا))دوار ا بحار2 موالي عب هللا)

الج و 2)24000)الج و 2 املغرب)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 02 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826158.

696I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

TRYMOR TRANS
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

 STE MANAGEMENT OFFICE

SNC

 RUE(LAFAYETTE 2éme .50

 ETAGE(TANGER، 90000،

TANGER MAROC

TRYMOR TRANS شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 29 شارع 

عمر ابن ا ذاص ا طابق 03 رقم 26 

- 90030 طنجة املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

127959

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (20

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRYMOR TRANS

:) ول) بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا بضائع على ا صذي  ا وطني وا  ولي)

و كل ما من شا ه املساهمة في ا تف م)

ا شركة).
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29)شارع) عنوان املور االجتماعي):)

عمر ابن ا ذاص ا طابق)03)رقم)26 - 

90030)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  طريبق مراد):)1.000)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

ا سي  طريبق مراد):)1000)بويمة)

100)درهم.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) مراد  طريبق  ا سي  

 10 رقم) (05 شارع) (01 ا سذاد2) حي 

90000)طنجة املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

 EL (- اومن) الجاعيتي  ا سي  

شارع) عنوا ه(ا)) (JAITI AYMANE

90030)طنجة)  122 المو طاكن رقم)

املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (07 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)5413.

697I

fiduciairehakimi

هنفوري طرانس
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تذيين مسير ج و   لشركة

fiduciairehakimi

84.شارع محم  الخامس عمار2 

قي�سي رقم 6 ، 60000، وج 2 

املغرب

هنفوري طرانس شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 342 إقامة 

ا كوتر طريق تاز2 - 60000 وج 2 

املغرب.

تذيين مسير ج و   لشركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.38059

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تذيين) تم  (2022 ماي) (11 في) املؤرخ 
و ي ) مسير ج و   لشركة ا سي (2))

زروال كمسير وحي 
تبذا  وبول استوا ة املسير.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ا تجارية بوج 2 بتاريخ)30)ماي)2022 

تحت رقم)1652.
698I

االستاع ب ر ا  ون بو غ ان

SOCIETE BARONI
إعالن متذ د ا ورارات

مكتب األستاع ب ر ا  ون بو غ ان
مـوثـق

ز وة عب  الخا ق ا طريس و ز وة 
ابراهيم ا روداني

 مكاتب ا ربيع ا طابق ا ثاني رقم 
12/11

« BARONI» S.A.R.L شركة 
ا رأسمال االجتماعي 5.640.000,00 

درهم 
املور االجتماعي ، فاس زاوية ز وة 
ا ذثما ية رقم 3-5 و طريق عين 

ا شوف رقم 308-306 و 310
ا سجل ا تجاري ع د 51719 

هبة حصص اجتماعية و استوا ة و 
تذيين مسيرون

بتاريخ) توثيوي  عو   1/بموت�سى 
تمت هبة حصص) (2022 أبريل) (28

اجتماعية،)تورر ما ولي:
(28200))حصة اجتماعية) -)هبة)
درهم  لحصة) (100.00 بويمة)
ا سي ) من  كل  طرف  من  ا واح 2 
عمر  و ي ي لحكيم،)الحامل  بطاقة)
 CD 222953 ا تذريف ا وطنية رقم)
لحكيم،) مروان  و ي ي  ا سي   و 
ا وطنية) ا تذريف  والحامل  بطاقة 
ا سي ) CD 222952) فائ 2  رقم)
الحامل) لحكيم،) محم   و ي ي 
 C رقم) ا وطنية  ا تذريف   بطاقة 

 .350988
املسيرون  لشركة) استوا ة  (-
ا سي  عمر  و ي ي لحكيم و ا سي )
مروان  و ي ي لحكيم من مهامهما و)

منحهما إبراء)على م 2 تسييرهما.

محم ) ا سي   من  كل  تذيين  (-

أحم ) ا سي   و  لحكيم   و ي ي 

كمسيرون) هللا  بنذب   سطاوني 
ستكون) ا شركة  أن  كما   لشركة،)

ا غير) و  املشترك  با توقيع  ملتزمة 

محم   و ي ي) منفرد  لسي ون 

لحكيم و أحم  سطاوني بنذب  هللا).

تغيير) تم  (، ا هبة) -) تيجة  هاته 

من) (16 و) (-9-11-12-15  7 ا فصول)

ا وا ون األسا�سي  لشركة.

اإلو اع) تم  ا وا وني:) -اإلو اع 

ا ضبط   ى) بكتابة  ا وا وني 

 18 بتاريخ) بفاس  ا تجارية  املحكمة 

ماي)2022)تحث ع د)2599.

األستاع ب ر ا  ون بو غ ان

699I

Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral Au

 agence majorelle
communication led sarl au

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تحويل املور االجتماعي  لشركة

 Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral

Au

 165av(Tanger 1er(etage(apt 3

nador، 62000، Nador(maroc

 agence majorelle

 communication led sarl au

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

الجامذة ا ذربية رقم 87 - 62000 

ا ناضور املغرب.

تحويل املور االجتماعي  لشركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.22339

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

2022)تم تحويل) 02)وو يو) املؤرخ في)

من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 

 -  87 رقم) ا ذربية  الجامذة  «شارع 

«شارع) إلى) ا ناضور املغرب») (62000
ا ناضور) املطار  حي  ا كبير  ا ريف 

الج و )62000)ا ناضور املغرب».

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
07)وو يو) االبت ائية با ناضور بتاريخ)

2022)تحت رقم)1053.
700I

VIAJEROS DEL TIEMPO

بييخيروس ديل تيمبو
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

VIAJEROS DEL TIEMPO
7شارع أوروغواي ا طابق 4 رقم 14 

، 90000، طنجة املغرب
بييخيروس دول تيمبو شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي 7 ز وة 
اروكواي ا طابق 4 رقم 14 طنجة 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

127767
 07 في) مؤرخ  حر  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 مارس)
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

بييخيروس دول تيمبو.
أنشطة) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

وكاالت ا سفر ومنظمي ا رحالت.
ز وة) (7 (: االجتماعي) املور  عنوان 
طنجة) (14 رقم) (4 ا طابق) اروكواي 

90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  محسن بو ذيش ا تيجاني)
درهم) (100 بويمة) حصة  (500 (:

 لحصة.
500)حصة) (: ا سي  احم  حراقي)

بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
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ا سي  محسن بو ذيش ا تيجاني)
 90000 اروكواي) ز وة  (7 عنوا ه(ا))

طنجة املغرب.
عنوا ه(ا)) حراقي  احم   ا سي  
كرتيرا  وما ماركاريتا اقامة اطا يا رقم)

7 26)سبتة)51004)سبتة املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  محسن بو ذيش ا تيجاني)
 90000 اروكواي) ز وة  (7 عنوا ه(ا))

طنجة املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (01 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)5127.

701I

SOFICOF

 TAZI & BAROUDI
DISTRIBUTION SARL

شركة عات املسؤو ية املح ود2
تأسيس شركة

SOFICOF
ز وة غزالي رقم 2 ا ليمون1 ا رباط 

املغرب
 املغرب

 TAZI & BAROUDI
DISTRIBUTION SARL شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي 6 ز وة 

ظاوت عو2 ا طابق ا رابع ا شوة رقم 
16 آك ال ا رباط - 10000 

تأسيس شركة عات املسؤو ية 
املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
160721

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (12
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 TAZI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)
 &( BAROUDI( DISTRIBUTION

.SARL

و) بيع  (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
ا شراء)بجميع ا واعه

محلبةـ)بوا ةـ))بيع ا وهو2 ا سريذة.
ز وة) (6 (: االجتماعي) املور  عنوان 
ظاوت عو2 ا طابق ا رابع ا شوة رقم)

16)آك ال ا رباط)-)10000 .
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  امحم  ا تازي):)500)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
500)حصة) (: ا سي   اصر برودي)

بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) برودي  ا سي   اصر 
ز وة سبو اك ال) (61 عمار2) (8 شوة)

ا رباط)10000 .
عنوا ه(ا)) ا تازي  امحم   ا سي  
إقامة) (2 عمار2 س شوة) (20 قطاع)
ا رياض) حي  ا زب ي  شارع  ا نخيل 

ا رباط)10000 .
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) برودي  ا سي   اصر 
ز وة سبو اك ال) (61 عمار2) (8 شوة)

ا رباط)10000 
عنوا ه(ا)) ا تازي  امحم   ا سي  
إقامة) (2 عمار2 س شوة) (20 قطاع)
ا رياض) حي  ا زب ي  شارع  ا نخيل 

ا رباط)10000 
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (02 بتاريخ) با رباط  ا تجارية 

2022)تحت رقم)125183.
702I

EXCEL COMPTA SARL AU

LJS
إعالن متذ د ا ورارات

EXCEL COMPTA SARL AU
اقامة ورد2 ب ا شوة 9 ز وة 

االمام علي ا حي ا شتوي ، 40000، 
مراكش املغرب

LJS «شركة عات املسؤو ية 
املح ود2»

وعنوان مورها االجتماعي: بالزا 
عمار2 س 2 ا ذمار2 8 ساحة 16 
 و بر جيلييز - 40000 مراكش 

املغرب.
«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 
.24289

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
اتخاع) تم  (2022 ماي) (19 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)
قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
الجمع ا ذام وافوة على ضم  وطة)
املواسين) (121 ا بيع املتواج 2 برقم)
امل ونة) مراكش  رياض  كري�سي 
متحف) نشاط  فيها  ومارس  ا تي 
وقاعات) الخفيفة  ا وجبات  وتو وم 
والحفالت) وا ذروض   الجتماعات 

 لسجل ا تجاري  لشركة)
قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)

تذ ول ا وا ون االسا�سي
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
بن  رقم)-:)ا ذي ونص على ماولي:)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (08 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136594.

703I

TAOUHER

تاوهير
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

TAOUHER
رقم 269 مكرر بلوك ب م ونة 

ا وح 2 ، 70000، ا ذيون املغرب
تاوهير شركة عات مسؤو ية مح ود2 

عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 269 

مكرر بلوك ب م ونة ا وح 2 - 
70000 ا ذيون املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
41389

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (26

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)تاوهير.

:)لخ مات:) غرض ا شركة بإوجاز)

واملؤتمرات) املذارض  تنظيم 

(- وا صيا ة) ا تنظيف  (- ا تجارية)

أعمال) (. (- اإلقامة وخ مات ا تموين)

ا نفاوات) جمع  (- الجماعي) ا تموين 

أعمال) (- بها:) املتذلوة  والخ مات 

ا صحي) ا صرف  وا تطوير.) ا بناء)

ا شبكات) وأعمال  ا شرب  ومياه 

(- ا كهربائية) األعمال  (- املختلفة)

أعمال) (- تطوير املساحات الخضراء)

املذ ات وا لوازم ا كهربائية) ا  هان.)

واإل كترو يات امليكا يكية ا كهربائية)

مكافحة) مذ ات  (- ا غيار) وقطع 

املذ ات واألثاث وا لوازم) (- الحرائق)

(- املذلومات) وتكنو وجيا  املكتبية 

منتجات) (- ا نول واإلطارات) مذ ات 

واملاشية) (، ا بشري)  الستخ ام 

ومخزون) وا بستنة  (، وا زراعة) (،

مواد) (- وا برمجيات) (، (- الحضا ات)

وا سباكة األجهز2 واألدوات) (، ا بناء)

ا طباعة) ومنتجات  املطبوعات  (-

ا تنظيف) منتجات  (- وا تصوير)

واملبي ات الحشرية)-)مذ ات وأدوات)

آثار) (- واملغاسل) واملطبخ  ا فراش 

ا سلع) (- واإلكسسوارات) املالبس 

(- واألعالم) ا رياضية  واملذ ات 

مكيفات ا هواء.)االستيراد وا تص ور)

-)ا تمثيل ا تجاري  لشركات ا وطنية)

جميع) (، أعم) وبشكل  واألجنبية.)

املذامالت ا تجارية أو املنوو ة أو غير)

املنوو ة ا تي ق  تكون مرتبطة بشكل)

مباشر أو غير مباشر)،)كلًيا أو جزئًيا)،)

با غرض املؤس�سي  لشركة أو ا تي ق )

تروج  ه.
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رقم) (: االجتماعي) املور  عنوان 
(- 269)مكرر بلوك ب م ونة ا وح 2)

70000)ا ذيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: أهرموش) توفيق  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  توفيق أهرموش عنوا ه(ا))
ا وح 2) م ونة  ب  بلوك  (269 رقم)

70000)ا ذيون املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  توفيق أهرموش عنوا ه(ا))
ا وح 2) م ونة  ب  بلوك  (269 رقم)

70000)ا ذيون املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
تحت) (- بتاريخ) با ذيون  االبت ائية 

رقم-.
704I

global compta et conseils

DIGITAL RIVER SARL AU
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

global compta et conseils
10,شارع ابن تومرت ا طابق ا ثاني ، 

90000، طنجة املغرب
DIGITAL RIVER SARL AU شركة 

عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي (في طور ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي 5 شارع 

ووسف ابن تاشفين ا طابق 2 
ا شوة 3 - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.103087
ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تورر حل) (2022 ماي) (17 في) املؤرخ 
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)
 DIGITAL RIVER ا وحي ) ا شريك 
 10.000 رأسما ها) مبلغ  (SARL AU

 5 اإلجتماعي) مورها  وعنوان  درهم 

ا طابق) تاشفين  ابن  ووسف  شارع 
طنجة املغرب) (90000  -  3 ا شوة) (2

 تيجة ل):)توقف ا نشاط.
شارع) (5 و ح د مور ا تصفية ب)
ووسف ابن تاشفين ا طابق)2)ا شوة)

3 - 90000)طنجة املغرب.)
و عين:

ا سي (2))عب  االاله موالي ا غازي)
ا ترمي ي) االمام  شارع  عنوا ه(ا)) و 
املغرب) طنجة  (90000 خوش) مستر 

كمصفي)(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (26 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)4796.
705I

ALM JURIC

NOOR ARCHITECTURE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تحويل املور االجتماعي  لشركة

ALM JURIC
 BD ABDELLAH BEN YASSINE.5
 7° ETG(N° 2BIS(CASABLANCA،
20500، CASABLANCA(MAROC
NOOR ARCHITECTURE شركة 

عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 265 شارع 
ا زرقطوني ا طابق 9 رقم 92 - 
20400 ا  ار ا بيضاء املغرب.
تحويل املور االجتماعي  لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.120.289

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
املؤرخ في)09)غشت)2021)تم تحويل)
من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 
 9 ا طابق) ا زرقطوني  شارع  (265»
ا بيضاء) ا  ار  (20400  -  92 رقم)
املغرب»)إلى)«اقامه سذي ه شوه رقم)
5)شارع ا شيخ ربحي حي ووسف ابن)

تاشفين)-)40000)مراكش املغرب».

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (07 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)6156.

706I

cabinet comptable chtioui

السكاف طرانس
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

cabinet comptable chtioui

 av tlemssani n°4bis ksar el kbir

 av(ahmed(tlemssani(n° 4 B(ksar

 el(kbir، 92150، ksar(el(kbir

maroc

ا سكاف طرانس شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي دوار والد 

ا ذسري سي ي بوبكر الحاج - 

92150 سوق االربذاء املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

26333

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2019 أبريل) (03

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ا سكاف طرانس.

:) ول) بإوجاز) ا شركة  غرض 

املستخ مين.

دوار) (: االجتماعي) املور  عنوان 

(- والد ا ذسري سي ي بوبكر الحاج)

92150)سوق االربذاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  سكاف سذيذ):)340)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

ا سي  سكاف عتمان):)330)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

 330 (: مصباح) سكاف  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) سذيذ  سكاف  ا سي  

بوبكر) سي ي  ا ذسري  والد  دوار 

الحاج)92150)سوق االربذاء)املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) سذيذ  سكاف  ا سي  

بوبكر) سي ي  ا ذسري  والد  دوار 

الحاج)92150)سوق االربذاء)املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ا غرب) االربذاء) بسوق  االبت ائية 

بتاريخ)31)ماي)2019)تحت رقم)270.

707I

OUAZER KAMAL ET JAOUAD

STE MK HUILERIE
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

OUAZER KAMAL ET JAOUAD

 N° 132 AVENUE(ABOU(BAKR

 SEDDIK(APPT 1 RDC(VN ،

30000، FES(MAROC

STE MK HUILERIE شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي قطذة 

فالحية مسما2 با كذ 2 دوار اوالد 

حافظ جماعة حمرية اقليم موالي 

يذووب فاس 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

71497

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 وناور) (12

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
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عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MK HUILERIE
غرض ا شركة بإوجاز):)ا تاج زيت)

زيتون)-)استيراد و تص ور.
قطذة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
اوالد) دوار  با كذ 2  مسما2  فالحية 
اقليم موالي) حافظ جماعة حمرية 

يذووب فاس)30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 80.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:
 400 (: ا سي  املا كي عب  املا ك)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
 400 (: خلي 2) ا لباقي  ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
املا ك) عب   املا كي  ا سي  
عنوا ه(ا))رقم)45)شارع عب  ا رحمان)
ا طابق ا ثاني) (2 با ور�سي شوة رقم)

بورما ة)30000)فاس املغرب.
عنوا ه(ا)) خلي 2  ا لباقي  ا سي 2 
ا رحمان) عب   شارع  (45 رقم) فيال 
با ور�سي بورما ة فاس)30000)فاس)

املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
املا ك) عب   املا كي  ا سي  
عنوا ه(ا))رقم)45)شارع عب  ا رحمان)
ا طابق ا ثاني) (2 با ور�سي شوة رقم)

بورما ة)30000)فاس املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ا تجارية بفاس بتاريخ)12)وناور)2022 

تحت رقم)962/2022.
708I

STE FIDUCONFIANCE

FRIGO FES LAHLOU
إعالن متذ د ا ورارات

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt
 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
FRIGO FES LAHLOU «شركة عات 

املسؤو ية املح ود2»
وعنوان مورها االجتماعي: 5 طريق 
رأس املاء، موابل هو سيم فاس - 

30000 فاس املغرب.
«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 
.45529

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
تم اتخاع) (2022 فبراور) (15 املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)
قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
 000  00 رفع رأس املال ا شركة من)

500)درهم الى)000.00 400 2)درهم
قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)
من) ا شركة  املال  رأس  ا خفاض 
 000  00 الى) درهم  (2  400  000.00

500 1درهم
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
ونص على) ا ذي  و7:) (6 رقم) بن  
ماولي:)رفع رأس املال ا شركة من)00 
 2  400  000.00 درهم الى) (500  000
درهم و ا خفاض رأس املال ا شركة)
من)000.00 400 2)درهم الى)00 000 

500 1درهم
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
مارس) (02 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)998/022.
709I

CAF MAROC

VIP STUDENT
إعالن متذ د ا ورارات

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
VIP STUDENT «شركة عات 

املسؤو ية املح ود2 عات ا شريك 
ا وحي »

وعنوان مورها االجتماعي: ز وة واد 
زيز رقم 20 إقامة كاسطيا ا طابق 

ا ثاني رقم 7 - - طنجة املغرب.
«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 
.97037

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

تم اتخاع) (2022 مارس) (04 املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)

على) ونص  ا ذي  (:1 رقم) قرار 

ماولي:)تفويت ا سي  عب  الحكيم بن)

الحامل  بطاقة) ا هاشمي بن حم 2،)

 K427077رقم ا وطنية  ا تذريف 

الحصص) من  حصة  ،املغربي،33)

ا سي ) االجتماعية  لشركة  فائ 2 

الحامل  بطاقة) اشرقي،) محم  

.K447173(ا تذريف ا وطنية رقم

على) ونص  ا ذي  (:2 رقم) قرار 

ماولي:)تفويت ا سي  عب  الحكيم بن)

الحامل  بطاقة) ا هاشمي بن حم 2،)

 K427077رقم ا وطنية  ا تذريف 

الحصص) من  حصة  ،املغربي،33)

ا سي ) االجتماعية  لشركة  فائ 2 

الحامل  بطاقة) اشرقي،) زكرياء)

.K457490(ا تذريف ا وطنية رقم

قرار رقم)3:)ا ذي ونص على ماولي:)

من) ا وا وني  لشركة،) ا شكل  تغيير 

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)

عات) شركة  إلى  ا واح   ا شريك 

مسؤو ية مح ود2.

قرار رقم)4:)ا ذي ونص على ماولي:)

ق ره) بمبلغ  ا شركة  رأسمال  رفع 

95.000)درهم،)أي من)10.000)درهم)

إلى)105.000)درهم

قرار رقم)5:)ا ذي ونص على ماولي:)

تح وث ا وا ون االسا�سي  لشركة.

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

بن  رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

با تذ ول

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (31 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)5042.

710I

OUAZER KAMAL ET JAOUAD

STE OSIS ELEVATOR
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

OUAZER KAMAL ET JAOUAD

 N° 132 AVENUE(ABOU(BAKR

 SEDDIK(APPT 1 RDC(VN ،

30000، FES(MAROC

STE OSIS ELEVATOR شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي متجر 

با طابق ا ألر�سي تجزئة كرين بارك 

ا وطذة رقم 3 ملذب الخيل فاس 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

72437

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
تم إع اد ا وا ون) (2022 مارس) (29

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OSIS ELEVATOR

بيع) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

وتركيب وصيا ة املصاع )-)االستيراد)

(- املختلفة) االعمال  (- وا تص ور)

املذامالت.

متجر) (: االجتماعي) املور  عنوان 

با طابق ا ألر�سي تجزئة كرين بارك)

فاس) الخيل  ملذب  (3 رقم) ا وطذة 

30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 80.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  مرزوقي رشي ):)400)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

 400 (: بوشتى) ا صاحب  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
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وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) رشي   مرزوقي  ا سي  
تجزئة) تلمسان  ز وة  وهران  شارع 
 بابة رقم)16)ا زهور)1 30000)فاس)

املغرب.
ا سي  ا صاحب بوشتى عنوا ه(ا))
40)مكرر بلوك ب زواغة ا ذليا) رقم)

30000)فاس املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) رشي   مرزوقي  ا سي  
تجزئة) تلمسان  ز وة  وهران  شارع 
 بابة رقم)16)ا زهور)1 30000)فاس)

املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
أبريل) (28 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)1998/2022.
711I

MASTER VOITURE SARL

MASTER VOITURE SARL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

MASTER VOITURE SARL
 MAGASIN 2 LOT(EL(MEKINSSIA

 NO 9 HORS(BAB(SEBTA ،
11000، SALE(MAROC

MASTER VOITURE SARL شركة 
عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي محل 2 
تجزئة مكينسية رقم 9 خارج باب 

سبتة - 11000 سال املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

35903
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
تم إع اد ا وا ون) (2022 فبراور) (24
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MASTER VOITURE SARL

غرض ا شركة بإوجاز):)-بيع قطع)

ا نارية) وا  راجات  ا سيارات  غيار 

الج و 2 واملستذملة

املركبات) وإصالح  صيا ة  (-

وا  راجات ا نارية

املركبات) وتسويق  وساطة  (-

املستذملة

 2 محل) (: عنوان املور االجتماعي)

باب) خارج  (9 رقم) مكينسية  تجزئة 

سبتة)-)11000)سال املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 500 (: ا غاني) عب   غازي  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

حصة) (500 (: ا سي  غازي طارق)

بويمة)100)درهم  لحصة).

 500 (: ا غاني) عب   غازي  ا سي  

بويمة)50.000)درهم.

بويمة) (500 (: ا سي  غازي طارق)

50.000)درهم.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  غازي عب  ا غاني عنوا ه(ا))

قطاع) ا يانسون  ز وة  (1151 رقم)

ا فتح ا ذياو 2)11000)سال املغرب.

ا سي  غازي طارق عنوا ه(ا))رقم)

ا فتح) قطاع  ا يانسون  ز وة  (1151

ا ذياو 2)11000)سال املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  غازي عب  ا غاني عنوا ه(ا))

قطاع) ا يانسون  ز وة  (1151 رقم)

ا فتح ا ذياو 2)11000)سال املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية بسال بتاريخ)04)ماي)2022 

تحت رقم)38817.

712I

MACOSIS CONSULTING

SOBELNET

شركة عات املسؤو ية املح ود2

حل شركة

MACOSIS CONSULTING

 RCE(ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD

 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC

SOBELNET شركة عات املسؤو ية 

املح ود2(في طور ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي 17 ز وة 

مو�سى بن  صير ا طابق 2 رقم 65 - 

90000 طنجة املغرب.

حل شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.28613

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

2021)تورر حل) 22)شتنبر) املؤرخ في)

املح ود2) املسؤو ية  عات  شركة 

SOBELNET)مبلغ رأسما ها)120.000 

 17 اإلجتماعي) درهم وعنوان مورها 

رقم) (2 ز وة مو�سى بن  صير ا طابق)

65 - 90000)طنجة املغرب  تيجة ل):)

صذوبات ما ية).

17)ز وة) و ح د مور ا تصفية ب)

 -  65 رقم) (2 مو�سى بن  صير ا طابق)

90000)طنجة املغرب.)

و عين:

عنوا ه(ا)) و  بيلو  عمر  ا سي (2))

بلجيكا) بروكسل  (99000 بلجيكا)

كمصفي)(2)) لشركة.

الح ود) اإلقتضاء) وعن   (

املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 

ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

أبريل) (25 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)3629.

713I

SOCIETE SEJD SARL

NADYLIS SARL 
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
رفع رأسمال ا شركة

SOCIETE SEJD SARL
 RES SOUFIANE RUE HASSAN
 IBN(OUAZZANE(N 6 ، 90000،

TANGER MAROC
 NADYLIS SARL شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي إقامة 
إومان 19 ، شارع املجه ون. إقامة 

إومان 19 ، شارع املجه ون. 90000 
طنجة املغرب.

رفع رأسمال ا شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.61765
ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
رفع) تم  (2022 ماي) (18 في) املؤرخ 
ق ره) بمبلغ  ا شركة  رأسمال 
 10.000» أي من) درهم») (990.000»
عن) درهم») (1.000.000» إلى) درهم»)
إدماج احتياطي أو أرباح أو) (: طريق)

عالوات إص ار في رأس املال.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (27 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)254134.

714I

املذه  ا بي اغوجي الخاص

املعهد البيداغوجي الخاص
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

املذه  ا بي اغوجي الخاص
26 شارع مرس ا سلطان ا طابق 
1 رقم 3 ا  ارا بيضاء ، 20100، 

ا  ارا بيضاء املغرب
املذه  ا بي اغوجي الخاص شركة 

عات املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي 26 شارع 
مرس ا سلطان ا طابق 1 ا شوة 
3 ا  ار ا بيضاء - 20100 ا  ار 

ا بيضاء املغرب
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تأسيس شركة عات املسؤو ية 
املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
542289

 23 في) مؤرخ  حر  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 مارس)
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
املذه ) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

ا بي اغوجي الخاص.
ا غرض) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
من ا شركة في املغرب سواء)باألصا ة)

عن  فسها أو  يابة عن ا غير:
-)ا تذليم وا تذليم الخاص بجميع)
وا كلية) وا ثا وية  االبت ائية  مراحله 

وا ثا وية.
26)شارع) عنوان املور االجتماعي):)
 3 ا شوة) (1 مرس ا سلطان ا طابق)
ا  ار ا بيضاء)-)20100)ا  ار ا بيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  عب  ا لطيف ص وق):)100 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
ا سي  محم  ص وق):)500)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
 100 (: ص وق) لحسن  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
 150 (: بوشذيب  ادي) ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
 150 (: مفتوح) شادوة  ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ص وق) ا لطيف  عب   ا سي  
ا لويزية) رياض  اقامة  عنوا ه(ا))
159بني وخلف) ا طابق ا سفلي رقم)

28815)املحم وة املغرب.
عنوا ه(ا)) ص وق  محم   ا سي  
اامة ا فجر شطر و عمار2)03)رقم)11 

س ب)20600)ا  ارا بيضاء)املغرب.

عنوا ه(ا)) ص وق  لحسن  ا سي  

اقامة رياض ا لويزية ا طابق ا سفلي)

ا  ار) (28815 وخلف) 159بني  رقم)

ا بيضاء)املغرب.

بوشذيب  ادي عنوا ه(ا)) ا سي  
 22 رقم) (14 ز وة) (2 تجزئة الح ووة)

ا  ار ا بيضاء) (20640 سي ي مومن)

املغرب.

ا سي 2 شادوة مفتوح عنوا ه(ا))
 22 رقم) (14 ز وة) (2 تجزئة الح ووة)

ا  ار ا بيضاء) (20640 سي ي مومن)

املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ص وق) ا لطيف  عب   ا سي  

ا لويزية) رياض  اقامة  عنوا ه(ا))

159بني وخلف) ا طابق ا سفلي رقم)

28815)املحم وة املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 06 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)823201.

715I

FIDU AHLAM

golsim travaux
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

FIDU AHLAM

 452LOT(SALAM 1 HAY

 DAKHLA BOUJNIBA

 KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA MAROC

golsim travaux شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي (في طور ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي 473 

تجزئة ا سالم 01 حي ا سالم 

بوجنيبة خريبكة - 25000 بوجنيبة 

املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

6797

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تورر حل) (2022 أبريل) (28 املؤرخ في)

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)

 golsim travaux ا وحي ) ا شريك 

درهم) (100.000 رأسما ها) مبلغ 

وعنوان مورها اإلجتماعي)473)تجزئة)

بوجنيبة) ا سالم  حي  (01 ا سالم)

املغرب) بوجنيبة  (25000 (- خريبكة)

 تيجة ل):)ع م االشتغال.

 473 ب) ا تصفية  مور  ح د  و 

تجزئة ا سالم)01)حي ا سالم بوجنيبة)

- 25000)خريبكة املغرب.)

و عين:

و) سري  ا رحيم  عب   ا سي (2))

 01 ا سالم) تجزئة  (473 عنوا ه(ا))

 25000 حي ا سالم بوجنيبة خريبكة)

بوجنيبة املغرب كمصفي)(2)) لشركة.

الح ود) اإلقتضاء) وعن   (

املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 

ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية)

حي ا سالم) (01 تجزئة ا سالم) (473 (:

بوجنيبة خريبكة

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (08 االبت ائية بخريبكة بتاريخ)

2022)تحت رقم)262.

716I

ديكا موروكو افريقيا
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
رفع رأسمال ا شركة

 CASABLANCA ،20040 ، 

MAROC

دوكا موروكو افريويا شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي عامر 

سفلية املنطوة الحر2 االطلسية 

ا طريق ا وطنية 4 - 14010 

ا ونيطر2 املغرب.
رفع رأسمال ا شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

50027

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

تم) (2021 وو يوز) (18 في) املؤرخ 
ق ره) بمبلغ  ا شركة  رأسمال  رفع 

درهم») (515.087.528,07»

إلى) درهم») (300.000» من) أي 

عن طريق) درهم») (15.387.528,07»

ا شركة) دوون  مع  مواصة  إجراء) (:

املح د2 املو ار و املستحوة.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 23 بتاريخ) با ونيطر2  االبت ائية 

شتنبر)2021)تحت رقم)88418.

717I

OFFICE-3H.B

HUILERIE MOUNA
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

OFFICE-3H.B

 N°7 IMMEUBLE(MAJESTIC

 BOULEVARD(MED 5 ، 35000،

TAZA MAROC

HUILERIE MOUNA شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي (في طور ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي حي أكال 

واد أمليل - 35250 تاز2 املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.4393

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تورر) (2022 أبريل) (25 في) املؤرخ 

عات مسؤو ية مح ود2) حل شركة 

 HUILERIE ا وحي ) ا شريك  عات 

MOUNA)مبلغ رأسما ها)1.000.000 

اإلجتماعي حي) درهم وعنوان مورها 

تاز2 املغرب) (35250 (- أكال واد أمليل)

 تيجة ل):)املشروع  م وتم تشغيله.

و ح د مور ا تصفية ب حي أكال)

واد أمليل)-)35250)تاز2 املغرب.)

و عين:

و) بوقنوشة  محم   ا سي (2))

 35250 عنوا ه(ا))حي أكال واد أمليل)

تاز2 املغرب كمصفي)(2)) لشركة.
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وعن  اإلقتضاء)الح ود املفروضة)

محل) املخو ة  هم  ا صالحيات  على 

و) ا ذوود  تبليغ  محل  و  املخابر2 

ا وثائق املتذلوة با تصفية):)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (01 بتاريخ) بتاز2  االبت ائية 

2022)تحت رقم)244.

718I

ficogedek(sarl(au

OVEN-TECH
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

ficogedek(sarl(au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

OVEN-TECH شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 560 

تجزئة ا وفاء 4 طريق صفرو ا طابق 

2 شوة 6 - . فاس املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

72715

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (12

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

OVEN-(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TECH

االشغال) (: غرض ا شركة بإوجاز)

ا ذامة.

 560 (: االجتماعي) املور  عنوان 

تجزئة ا وفاء)4)طريق صفرو ا طابق)

2)شوة)6)-).)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: ا تبذوني) عماد  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) ا تبذوني  عماد  ا سي  

 2 مجمع رياض طنجة شطر ا عمار2)

طابق ا سفلي رقم)32)اكز اوة).)طنجة)

املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) ا تبذوني  عماد  ا سي  

 2 مجمع رياض طنجة شطر ا عمار2)

طابق ا سفلي رقم)32)اكز اوة).)طنجة)

املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ا تجارية بفاس بتاريخ)30)ماي)2022 

تحت رقم)2799.

719I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(ائتما ية ا ثوة ا ذيون

LAAYOUNE

SOFT OCEAN FISH
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائتما ية ا ثوة ا ذيون

CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عب  هللا املر�سى 
ا ذيون ، 72000، املر�سى ا ذيون 

املغرب

SOFT OCEAN FISH شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي حي ا نهضة 
ز وة مراكش رقم36 شوة 01 - 

70002 املر�سى ا ذيون املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

41881

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (30
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 SOFT (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.OCEAN FISH
تجار2) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
لحساب) ا بضائع  األسماك  ول 

ا غير..........
حي) (: االجتماعي) املور  عنوان 
ا نهضة ز وة مراكش رقم36)شوة)01 

- 70002)املر�سى ا ذيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: امهري) الحسن  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) امهري  الحسن  ا سي  
ا يغ) تم و   تجزئة  ج/28) رقم  فيال 
اكادور) (80000 اكادور) املحم ي  حي 

املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) امهري  الحسن  ا سي  
ا يغ) تم و   تجزئة  ج/28) رقم  فيال 
اكادور) (80000 اكادور) املحم ي  حي 

املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (01 بتاريخ) با ذيون  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1567/2022.
720I

MEH EXPERTISE

 Société ENTREPRISE
 MEHNI DES TRAVAUX

)DIVERS (METRADI
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تحويل املور االجتماعي  لشركة

MEH EXPERTISE

48 ز وة املحطة شوة رقم 8 حي 

إقبال خريبكة ، 25023، خريبكة 

املغرب

 Société ENTREPRISE MEHNI

 DES TRAVAUX DIVERS

METRADI)) شركة عات املسؤو ية 

املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 05 

ا طابق األول تجزئة واسمين 1ا شطر 

2 - 25000 خريبكة املغرب.

تحويل املور االجتماعي  لشركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.847

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

املؤرخ في)25)مارس)2022)تم تحويل)

من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 
«رقم)05)ا طابق األول تجزئة واسمين)

1ا شطر)2 - 25000)خريبكة املغرب»)
(ا طابق) ا كرم) حي  (24 «رقم) إلى)

األر�سي))-)25000)خريبكة املغرب».

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (01 االبت ائية بخريبكة بتاريخ)

2022)تحت رقم)250.

721I

MEH EXPERTISE

 Société ENTREPRISE
 MEHNI DES TRAVAUX

)DIVERS (METRADI
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تفويت حصص

MEH EXPERTISE

48 ز وة املحطة شوة رقم 8 حي 

إقبال خريبكة ، 25023، خريبكة 

املغرب

 Société ENTREPRISE MEHNI

 DES TRAVAUX DIVERS

METRADI)) شركة عات املسؤو ية 

املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 

05 ا طابق األول تجزئة واسمين 

1 ا شطر ا ثاني - 25000 خريبكة 

املغرب
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تفويت حصص
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.847
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تمت) (2022 مارس) (25 في) املؤرخ 

املصادقة على):
منهي) محم   ((2) ا سي ) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (7.360
((2) ا سي ) حصة  فائ 2  (32.000
ع ول عنبري بتاريخ)25)مارس)2022.
منهي) ادريس  ((2) ا سي ) تفويت 
حصة اجتماعية من أصل) (10.560
((2) ا سي ) حصة  فائ 2  (32.000
ع ول عنبري بتاريخ)25)مارس)2022.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
وو يو) (01 االبت ائية بخريبكة بتاريخ)

2022)تحت رقم)250.

722I

MEH EXPERTISE

 Société ENTREPRISE
 MEHNI DES TRAVAUX

)DIVERS (METRADI
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تحويل ا شكل ا وا وني  لشركة

MEH EXPERTISE
48 ز وة املحطة شوة رقم 8 حي 
إقبال خريبكة ، 25023، خريبكة 

املغرب
 Société ENTREPRISE MEHNI

 DES TRAVAUX DIVERS
METRADI)) شركة عات املسؤو ية 

املح ود2
و عنوان مورها االجتماعي رقم 

05 ا طابق األول تجزئة واسمين 1 
ا شطر ا ثاني - 25000 خريبكة .
تحويل ا شكل ا وا وني  لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.847

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
املؤرخ في)25)مارس)2022)تم تحويل)
ا شكل ا وا وني  لشركة من)«شركة)
عات املسؤو ية املح ود2»)إلى)«شركة)
عات مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك)

ا وحي ».

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (01 االبت ائية بخريبكة بتاريخ)

2022)تحت رقم)250.

723I

NJ BUSINESS

STE DEGI 4 MEDIA
شركة عات املسؤو ية املح ود2

قفل ا تصفية

NJ BUSINESS

مكاتب مرينا مكتب رقم 19 ا طابق 
ا تا ث شارع عب  ا كريم بنجلون 

امل ونة الج و 2 فاس املغرب، 

30000، فاس املغرب

STE(DEGI 4 MEDIA شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي : رقم 41 

ز وة الحسيمة اقامة بنزاكور شوة 

3 - 30000 فاس املغرب.

قفل ا تصفية

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

.59359

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تورر حل) (2022 ماي) (20 في) املؤرخ 

عات) شركة  (STE DEGI 4 MEDIA

رأسما ها) مبلغ  املح ود2  املسؤو ية 

مورها) وعنوان  درهم  (100.000

الحسيمة) ز وة  (41 رقم) اإلجتماعي 

اقامة بنزاكور شوة)3 - 30000)فاس)

املغرب  تيجة الزمة ما ية).

و عين:

ا سي (2))علي قرقاش و عنوا ه(ا))

اوت) (9 ا شوة) اقامة فضل هللا  (72

اسواطو)2)م ج)30000)فاس املغرب)

كمصفي)(2)) لشركة.

و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)

 41 رقم) وفي  (2022 ماي) (20 بتاريخ)

ز وة الحسيمة اقامة بنزاكور شوة)3 

- 30000)فاس املغرب.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (06 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2443.

724I

NJ BUSINESS

STE GLOBAL IT PARTENER

شركة عات املسؤو ية املح ود2

قفل ا تصفية

NJ BUSINESS

مكاتب مرينا مكتب رقم 19 ا طابق 

ا تا ث شارع عب  ا كريم بنجلون 

امل ونة الج و 2 فاس املغرب، 

30000، فاس املغرب

 STE GLOBAL IT PARTENER

شركة عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي : شوة 10 

عمار2 116 ز وة مرموشة اطلس - 

30000 فاس املفرب.

قفل ا تصفية

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

.59393

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تورر حل) (2022 ماي) (20 في) املؤرخ 

 STE GLOBAL IT PARTENER

شركة عات املسؤو ية املح ود2 مبلغ)

وعنوان) درهم  (100.000 رأسما ها)

عمار2) (10 شوة) اإلجتماعي  مورها 

 30000 (- ز وة مرموشة اطلس) (116

فاس املفرب  تيجة الزمة ما ية.

و عين:

ا سي (2))علي قرقاش و عنوا ه(ا))

اوت) (9 ا شوة) اقامة فضل هللا  (72

اسواطو)2)م ج)30000)فاس املغرب)

كمصفي)(2)) لشركة.

و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)

 10 وفي شوة) (2022 ماي) (20 بتاريخ)

(- اطلس) مرموشة  ز وة  (116 عمار2)

30000)فاس املغرب.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (06 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2442.

725I

NJ BUSINESS

 SOCIETE EL HAYEL

ASSISTANCE SARL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

NJ BUSINESS

مكاتب مرينا مكتب رقم 19 ا طابق 
ا تا ث شارع عب  ا كريم بنجلون 

امل ونة الج و 2 فاس املغرب، 

30000، فاس املغرب

 SOCIETE EL HAYEL ASSISTANCE

SARL شركة عات املسؤو ية 

املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي املحل, 

483 وفاء 4 طريق صفرو-فاس-

املغرب - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

72839

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (24

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE EL HAYEL ASSISTANCE

.SARL

ا تص ور) (: غرض ا شركة بإوجاز)

واالستيراد).

املحل,) (: االجتماعي) املور  عنوان 

صفرو-فاس- طريق  (4 وفاء) (483

املغرب)-)30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

500)حصة) (: ا سي  فؤاد الحاول)

بويمة)100)درهم  لحصة).

 500 (: احساوني) هشام  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
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وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  فؤاد الحاول عنوا ه(ا))21 
شارع املحيط ا هادي تجزئة) (4 ز وة)

فاس) حرازم  سي ي  طريق  ا بركة 

30000)فاس املغرب.

ا سي  هشام احساوني عنوا ه(ا))

كتامة) اساكن  اعشوش  دوار 

الحسيمة)30000)الحسيمة املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  فؤاد الحاول عنوا ه(ا))21 
شارع املحيط ا هادي تجزئة) (4 ز وة)

فاس) حرازم  سي ي  طريق  ا بركة 

30000)فاس املغرب

ا سي  هشام احساوني عنوا ه(ا))

كتامة) اساكن  اعشوش  دوار 

الحسيمة)30000)الحسيمة املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (08 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2472.

726I

MEH EXPERTISE

 Société ENTREPRISE
 MEHNI DES TRAVAUX

)DIVERS (METRADI
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تذيين مسير ج و   لشركة

MEH EXPERTISE

48 ز وة املحطة شوة رقم 8 حي 

إقبال خريبكة ، 25023، خريبكة 

املغرب

 Société ENTREPRISE MEHNI

 DES TRAVAUX DIVERS

METRADI)) شركة عات املسؤو ية 

املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 05 

ا طابق االول تجزئة واسمينة 1 

ا شطر ا ثاني - 25000 خريبكة 

املغرب.

تذيين مسير ج و   لشركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.847

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تم تذيين) (2022 مارس) (25 املؤرخ في)

ا سي (2)) ج و   لشركة  مسير 

عنباري ع ول كمسير وحي 

تبذا  وبول استوا ة املسير.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (01 االبت ائية بخريبكة بتاريخ)

2022)تحت رقم)250.

727I

MEH EXPERTISE

 Société ENTREPRISE

 MEHNI DES TRAVAUX

)DIVERS (METRADI

شركة عات املسؤو ية املح ود2

تغيير تسمية ا شركة

MEH EXPERTISE

48 ز وة املحطة شوة رقم 8 حي 

إقبال خريبكة ، 25023، خريبكة 

املغرب

 Société ENTREPRISE MEHNI

 DES TRAVAUX DIVERS

METRADI)) شركة عات املسؤو ية 

املح ود2

وعنوان مورها االجتماعي رقم 05 

ا طابق االول تجزئة واسمينة 1 

ا شطر ا ثاني - 25000 خريبكة 

املغرب.

تغيير تسمية ا شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 847

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تم تغيير) (2022 مارس) (25 املؤرخ في)

 Société» من) ا شركة  تسمية 

 ENTREPRISE MEHNI DES

 »(TRAVAUX DIVERS (METRADI

.(»(Société METRADI»(إلى

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (01 االبت ائية بخريبكة بتاريخ)

2022)تحت رقم)250.

728I

MOORISH

BIORICHE SARL AU
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع ال ة ا ياقوت ا طابق 5 
ا شوة د 39 شارع ال ة ا ياقوت 

ا طابق 5 ا شوة د، 20000، ا  ار 
ا بيضاء املغرب

BIORICHE SARL AU شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي 39 شارع 
ال ة ا يووت ا ذمار2 د ا طابق 5 

ا بيضاء ا  ار ا بيضاء 20000 ا  ار 
ا بيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
545165

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (19
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BIORICHE SARL AU
(: بإوجاز) ا شركة  غرض 
جميع) وتوزيع  وبيع  وشراء) تسويق 
واملنتجات) ا تجميل  مستحضرات 

ا غذائية ا ذضوية
.

39)شارع) عنوان املور االجتماعي):)
 5 ا طابق) د  ا ذمار2  ا يووت  ال ة 
ا بيضاء)ا  ار ا بيضاء)20000)ا  ار)

ا بيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 10.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:

100)حصة) (: ا سي  رشى   بتوني)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  رشى   بتوني عنوا ه(ا))67 
ز وة اوت ملول ا زكان)86350)ا زكان)

اوت ملول املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  رشى   بتوني عنوا ه(ا))67 
ز وة اوت ملول ا زكان)86350)ا زكان)

اوت ملول املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 02 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826215.

729I

AUDIT CONSULT MOUFARREH

 CENTRE DE CARROSSERIE»

 AUTO LYAZGHI FRERES

»CAROSAUTO
شركة عات املسؤو ية املح ود2

رفع رأسمال ا شركة

AUDIT CONSULT MOUFARREH

 AVENUE LALLA MERYEM N° 01

، 30000، FES(MAROC

 CENTRE DE CARROSSERIE»

 AUTO LYAZGHI FRERES

CAROSAUTO« شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي ز فة 806 

ابن ا بناء ا حي ا صناعي سي ي 

ابراهيم . - 30.080 فاس املغرب.
رفع رأسمال ا شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.24.293

ا ذام) الجمع  بموت�سى 

دجنبر) (31 في) املؤرخ  اإلستثنائي 

ا شركة) رأسمال  رفع  تم  (2021

درهم») (500.000,00» ق ره) بمبلغ 

إلى) درهم») (100.000,00» من) أي 

(: طريق) عن  درهم») (600.000,00»

تو وم حصص  و وة أو عينية.



11153 الجريدة الرسميةع د)5721 - 22)عو ا وذ 2)1443 )22)وو يو)2022) 

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (01 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2383/2022.

730I

 وغلب

BELLE VU SERVICE
شركة عات املسؤو ية املح ود2

حل شركة

 وغلب
شوة 3 ا طابق 2 عمار2 ا7 اقامة 
راشا مرجان 2 مكناس شوة 3 
ا طابق 2 عمار2 ا7 اقامة راشا 

مرجان 2 مكناس، 50000، مكناس 
املغرب

BELLE VU SERVICE شركة 
عات املسؤو ية املح ود2(في طور 

ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي دوار 

زروفن سي ي سليمان مول ا كيفان 
مكناس - 50000 مكناس املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.42479
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر حل) (2022 ماي) (18 في) املؤرخ 
املح ود2) املسؤو ية  عات  شركة 
BELLE VU SERVICE)مبلغ رأسما ها)
مورها) وعنوان  درهم  (100.000
سي ي) زروفن  دوار  اإلجتماعي 
(- مكناس) ا كيفان  مول  سليمان 
(: ل) املغرب  تيجة  مكناس  (50000

افالس.
دوار) ب  ا تصفية  مور  ح د  و 
زروفن سي ي سليمان مول ا كيفان)

مكناس)-)50000)مكناس املغرب.)
و عين:

و) سالمي  سذي   ا سي (2))
تيغسا ين) ا غازي  اوت  عنوا ه(ا))
((2) 54000)خنيفر2 املغرب كمصفي)

 لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
وو يو) (01 بتاريخ) بمكناس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)223.
731I

مكتب ا ت بير ا ذواري و املحاسبة

شركة موكادوزر انفيست 
 SOCIÉTÉ MOGADOR

INVEST SARL/AU
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تذيين مسير ج و   لشركة

مكتب ا ت بير ا ذواري و املحاسبة
55 شارع موالي ادريس االول ا شوة 

4، 44000، ا صوير2 املغرب
 SOCIÉTÉ شركة موكادوزر ا فيست
 MOGADOR INVEST SARL/AU
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي كراج 318 

تجزئة ا رو ق - 44000 ا ضوير2 
املغرب.

تذيين مسير ج و   لشركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.933
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تم تذيين) (2022 مارس) (10 املؤرخ في)
ا سي (2)) ج و   لشركة  مسير 

والحاج مينة كمسير وحي 
تبذا  وبول استوا ة املسير.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية با صوير2 بتاريخ)07)وو يو)

2022)تحت رقم)204/2022.
732I

MJ MANAGEMENT

سمطس
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

MJ MANAGEMENT
 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES(HIKMAT 2EME
 ETAGE(N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
سمطس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي (في 
طور ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي 3 ز وة 
ابن تومرت اقامة حكمت ا طابق 

ا ثاني رقم 4 طنجة - 90000 طنجة 
املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.97269
ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تورر) (2022 مارس) (02 في) املؤرخ 
عات مسؤو ية مح ود2) حل شركة 
عات ا شريك ا وحي  سمطس مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسما ها)
ز وة ابن تومرت) (3 مورها اإلجتماعي)
 4 ا ثاني رقم) اقامة حكمت ا طابق 
طنجة)-)90000)طنجة املغرب  تيجة)

ل):)قلة ا ذمل.
ز وة) (3 و ح د مور ا تصفية ب)
ا طابق) حكمت  اقامة  تومرت  ابن 
90000)طنجة) (- 4)طنجة) ا ثاني رقم)

املغرب.)
و عين:

و) خليلة  امله ي  ا سي (2))
عنوا ه(ا))6)ز وة فرزدق اقامة زينب)
 90000 طنجة) (29 ا شوة) (9 ا طابق)

طنجة املغرب كمصفي)(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (20 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)4494.
733I

COMPTAPRESS

WIDE PLANET
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

COMPTAPRESS
 AV(DES(FAR 5 VN(MEKNES ،

50000، MEKNES(MAROC
WIDE PLANET شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 340 

ا ز وة 10 حي اإل ار2 مكناس - 

50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

56285

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (28

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 WIDE (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. PLANET

:)بيع املواد) غرض ا شركة بإوجاز)

ا غذائية بالجملة و ا توسيط.

) ول ا بضائع لحساب ا غير أقل)

من)3.5)طن..
رقم) (: االجتماعي) املور  عنوان 

(- حي اإل ار2 مكناس) (10 ا ز وة) (340

50000)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 500 (: اسماعيل) ا زين  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

 500 (: ا ذالي) عب   ا زين  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  ا زين اسماعيل عنوا ه(ا))
حي األمل مكناس) (8 ا ز وة) (25 رقم)

50000)مكناس املغرب.

ا سي  ا زين عب  ا ذالي عنوا ه(ا))
حي األمل مكناس) (8 ا ز وة) (25 رقم)

50000)مكناس املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  ا زين اسماعيل عنوا ه(ا))
حي األمل مكناس) (8 ا ز وة) (25 رقم)

50000)مكناس املغرب
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ا سي  ا زين عب  ا ذالي عنوا ه(ا))
حي األمل مكناس) (8 ا ز وة) (25 رقم)

50000)مكناس املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (01 بتاريخ) بمكناس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2008.

734I

STRAVISCO

 STE LEAD GENERATION
SARL AU

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

STRAVISCO

 RUE11 PASTEUR(APPT(N°1

 IMM(NOUR(VN(MEKNES ،

50050، MEKNES(MAROC

 STE LEAD GENERATION SARL

AU شركة عات مسؤو ية مح ود2 
عات ا شريك ا وحي (في طور 

ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي ز وة 1 
رقم 13 حي عباس املسذ ي شارع 

بير ا زران م ج مكناس - 50000 

مكناس املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.51317

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تورر) (2022 وو يو) (01 في) املؤرخ 

عات مسؤو ية مح ود2) حل شركة 

 STE LEAD ا وحي ) ا شريك  عات 

مبلغ) (GENERATION SARL AU
وعنوان) درهم  (100.000 رأسما ها)
13)حي) 1)رقم) مورها اإلجتماعي ز وة)

عباس املسذ ي شارع بير ا زران م)

مكناس املغرب) (50000 (- ج مكناس)

ا نشاط بسبب) ع م ب ء) (:  تيجة ل)

جائحة كورو ا.

 1 و ح د مور ا تصفية ب ز وة)
رقم)13)حي عباس املسذ ي شارع بير)

ا زران م ج مكناس)-)50000)مكناس)

املغرب.)

و عين:
ا سي (2))رضا امزيان و عنوا ه(ا))
 13 رقم) (1 حي عباس املسذ ي ز وة)
شارع بير ا زران م ج مكناس)50000 
مكناس املغرب كمصفي)(2)) لشركة.

الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (03 بتاريخ) بمكناس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)246.
735I

NJ BUSINESS

SOCIETE SOHADRAZ
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

NJ BUSINESS
مكاتب مرينا مكتب رقم 19 ا طابق 
ا تا ث شارع عب  ا كريم بنجلون 
امل ونة الج و 2 فاس املغرب، 

30000، فاس املغرب
SOCIETE SOHADRAZ شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي مكاتب 

مارينا طابق 3 مكتب 19 شارع عب  
ا كريم بنجلون امل ونة الج و 2 

فاس - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

72845
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (16
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE SOHADRAZ
و) ا بناء) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
بيع) (- ا تجار2) (- املختلفة) االشغال 

مواد ا بناء).
مكاتب) (: االجتماعي) املور  عنوان 

شارع عب ) (19 مكتب) (3 مارينا طابق)
ا كريم بنجلون امل ونة الج و 2 فاس)

- 30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
حصة) (500 (: ا سي  فؤاد ح ار)

بويمة)100)درهم  لحصة).
(: رزوقي) ا زهراء) فاطمة  ا سي 2 
500)حصة بويمة)100)درهم  لحصة)

.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) ح ار  فؤاد  ا سي  
اقامة ا رحمة ا شوة)9)حي واد فاس)

30000)فاس املغرب.
رزوقي) ا زهراء) فاطمة  ا سي 2 
 9 ا شوة) ا رحمان  اقامة  عنوا ه(ا))

حي واد فاس)30000)فاس املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) ح ار  فؤاد  ا سي  
اقامة ا رحمة ا شوة)9)حي واد فاس)

30000)فاس املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (08 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)3003.
736I

ATLANTA CONSULTING

Y-SIGNATURE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

ATLANTA CONSULTING
 KM 10, ROUTE(D›EL

 JADIDA(PL(N° 206 B, 2EME
 ETAGE(LISSASFA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
Y-SIGNATURE شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي اقامة 
ا فتح 217 ابراهيم ا روداني بر 

و و جي ا طابق االول رقم 3 ا  ار 

ا بيضاء. - 20000 ا  ار ا بيضاء 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

544667

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (19

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. Y-SIGNATURE

منذش) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

واشغال) ا بناء) اعمال  عواري،)

متذ د2 وبيع وشراء)األرا�سي.

اقامة) (: االجتماعي) املور  عنوان 

بر) ا روداني  ابراهيم  (217 ا فتح)

ا  ار) (3 رقم) االول  ا طابق  و و جي 

ا بيضاء) ا  ار  (20000 (- ا بيضاء.)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  واسين ب از):)1.000)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) ب از  واسين  ا سي  

شارع) (5 ب) (23 اقامة ا فا بالس ش)

الكور يش عين ا ذباب)20000)ا  ار)

ا بيضاء)املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) ب از  واسين  ا سي  

شارع) (5 ب) (23 اقامة ا فا بالس ش)

الكور يش عين ا ذباب)20000)ا  ار)

ا بيضاء)املغرب.
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باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 30 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)825511.

737I

ACT FINANCE

 NORD SUD DE

 TRANSPORT ET DE

 MATERIAUX DE

»CONSTRUCTION »NST

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

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 مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 400 شارع 

ا زرقطوني ا طابق 3 رقم 18 - 

20200 ا  ار ا بيضاء املغرب.

رفع رأسمال ا شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.132605

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تم) (2014 دجنبر) (01 في) املؤرخ 

ق ره) بمبلغ  ا شركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم») (1.400.000»

«3.600.000)درهم»)إلى)«5.000.000 

تو وم حصص) (: عن طريق) درهم»)

 و وة أو عينية.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 08 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

دجنبر)2014)تحت رقم)00563266.

738I

KAMAR BENOUNA

 ERENEW FINANCE
ش م م

إعالن متذ د ا ورارات

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC
ERENEW FINANCE ش م م 

«شركة عات املسؤو ية املح ود2»
وعنوان مورها االجتماعي: 7 اقامة 

رامي ز وة سبتة ا طابق ا ثاني 
مكتب رقم 8 - 20100 ا  ارا بيضاء 

املغرب.
«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 
.515009

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
اتخاع) تم  (2022 ماي) (18 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)
قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
ا سي ) استوا ة  ا ذام  الجمع  قرر 
عب  ا رحمان بوكاع من مهام ا تسيير)
على) ونص  ا ذي  (:2 رقم) قرار 
ا سي ) ج و   كمسيير  تذيين  ماولي:)
 ويل بوكاع الجنسية مغربية املزداد)
حامل  لبطاقة) (09/11/2002 في)

BE905255(ا وطنية رقم
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
بن  رقم)0:)ا ذي ونص على ماولي:)

0
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 02 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826320.
739I

ACT FINANCE

 NORD SUD DE
 TRANSPORT ET DE

 MATERIAUX DE
»CONSTRUCTION »NST

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

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 مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 400 شارع 

ا زرقطوني ا طابق 3 رقم 18 - 

20200 ا  ار ا بيضاء املغرب.
رفع رأسمال ا شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.132605

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تم) (2020 مارس) (05 في) املؤرخ 
ق ره) بمبلغ  ا شركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم») (5.000.000»

«3.000.000)درهم»)إلى)«8.000.000 

تو وم حصص) (: عن طريق) درهم»)

 و وة أو عينية.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 09 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)733671.

740I

SYNERGIE EXPERTS

OPTISIGMA TECH SKILLS
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

SYNERGIE EXPERTS

49، ز وة جون جوريس، حي غوتييه 

، 20060، ا  ار ا بيضاء املغرب

 OPTISIGMA TECH SKILLS

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 49 ز وة 

جون جوريس حي غوتيي ا طابق 6 

شوة 12 - 20060 ا  ار ا بيضاء 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

545307

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (18
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OPTISIGMA TECH SKILLS
غرض ا شركة بإوجاز):)-)الخ مات)

ا تكنو وجية وا هن سة)
مشاريع) في  ا شركات  مواكبة  (-

ا تحول الخاصة بها
-)االستشار2 في ا تسيير بما في ع ك)
و) ح اثة  األكثر  الجي 2  املمارسات 
 agilité à l’échelle,) املصادق عليها)

.(management 3.0
ز وة) (49 (: عنوان املور االجتماعي)
 6 ا طابق) جون جوريس حي غوتيي 
ا بيضاء) ا  ار  (20060  -  12 شوة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 10.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:
 100 (: ا سي  هاللي هيتم سامي)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
سامي) هيتم  هاللي  ا سي  
شوة) بودان  روال    (937 عنوا ه(ا))

H3E 1N5 119)مو تروال كن ا.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
سامي) هيتم  هاللي  ا سي  
شوة) بودان  روال    (937 عنوا ه(ا))

H3E 1N5 119)مو تروال كن ا
ا سي 2 را يا اضريف عنوا ه(ا))8 

حي املود2)10200)ا رباط املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 02 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)816865.

741I
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STE SOCOFISC

MERY›S BUFFETS

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

قفل ا تصفية

STE SOCOFISC

 AV(MED(V(IMMEUBLE 7 N°6 ،

23000، BENI(MELLAL(MAROC

MERY›S BUFFETS شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي : شارع 

محم  الخامس مبنى 7 رقم 6 - 

23000 بني مالل املغرب.

قفل ا تصفية

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

.11691

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

تورر) (2021 دجنبر) (20 في) املؤرخ 

MERY’S BUFFETS)شركة عات) حل)

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

 100.000 رأسما ها) مبلغ  ا وحي  

اإلجتماعي) مورها  وعنوان  درهم 

 7 مبنى) الخامس  محم   شارع 

املغرب) مالل  بني  (23000  -  6 رقم)

مصاريف) تغطية  في  ملشاكل   تيجة 

اال طالقة.

و عين:

ا سي (2))مرية بوالل و عنوا ه(ا))

11)فيال رقم) حي رياض ا سالم بلوك)

01 23000)بني مالل املغرب كمصفي)

(2)) لشركة.

و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)

شارع) وفي  (2021 دجنبر) (22 بتاريخ)

بني مالل) (23000 (- محم  الخامس)

املغرب.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (16 االبت ائية ببني مالل بتاريخ)

2022)تحت رقم)464.

742I

NJ BUSINESS

STE EDIFICE DESIGN
شركة عات املسؤو ية املح ود2

حل شركة

NJ BUSINESS

مكاتب مرينا مكتب رقم 19 ا طابق 
ا تا ث شارع عب  ا كريم بنجلون 

امل ونة الج و 2 فاس املغرب، 

30000، فاس املغرب

STE EDIFICE DESIGN شركة 

عات املسؤو ية املح ود2(في طور 

ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 

135 تجزئة االزدهار طريق راس املا 

بنسود2 - 30000 فاس املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.54815

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تورر حل) (2022 ماي) (18 في) املؤرخ 

 STE(2شركة عات املسؤو ية املح ود

رأسما ها) مبلغ  (EDIFICE DESIGN

مورها) وعنوان  درهم  (100.000,00

تجزئة االزدهار) (135 اإلجتماعي رقم)

 30000 (- بنسود2) املا  راس  طريق 

فاس املغرب  تيجة ل):)ازمة ما ية).

و ح د مور ا تصفية ب رقم)135 

تجزئة االزدهار طريق راس املا بنسود2)

- 30000)فاس املغرب.)

و عين:

و) اباسي ي  طيفي  ا سي (2))

 135 رقم) االزدهار  تجزئة  عنوا ه(ا))

راس املا عين ا شوف موالي يذووب)

((2) كمصفي) املغرب  فاس  (30000

 لشركة.

و) ا هياللي  ابراهيم  ا سي (2))

عنوا ه(ا))رقم)188)بلوك ا حي ا وفاق)

زواغة)30000)فاس املغرب كمصفي)

(2)) لشركة.

و) سار2  شذيبة  ا سي (2))
ز وة واد زيز شارع) (9 رقم) عنوا ه(ا))

ا رشاد  رجيس)30000)فاس املغرب)

كمصفي)(2)) لشركة.

وعن  اإلقتضاء)الح ود املفروضة)
محل) املخو ة  هم  ا صالحيات  على 
و) ا ذوود  تبليغ  محل  و  املخابر2 

ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (06 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2942.
743I

NJ BUSINESS

STE ATLANTIS ARBRES
شركة عات املسؤو ية املح ود2

حل شركة

NJ BUSINESS
مكاتب مرينا مكتب رقم 19 ا طابق 
ا تا ث شارع عب  ا كريم بنجلون 
امل ونة الج و 2 فاس املغرب، 

30000، فاس املغرب
STE ATLANTIS ARBRES شركة 
عات املسؤو ية املح ود2(في طور 

ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي طابق 

ا تا ت شوة 18 عمار2 مكاتب زينب 
شارع عب  ا ذالي بن شورون - 

30000 فاس املغرب.
حل شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.61373

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر حل) (2022 ماي) (23 في) املؤرخ 
 STE(2شركة عات املسؤو ية املح ود
مبلغ رأسما ها) (ATLANTIS ARBRES
مورها) وعنوان  درهم  (100.000,00
 18 شوة) ا تا ت  طابق  اإلجتماعي 
عمار2 مكاتب زينب شارع عب  ا ذالي)
املغرب) فاس  (30000 (- بن شورون)

 تيجة ل):)ازمة ما ية.
طابق) ب  ا تصفية  مور  ح د  و 
عمار2 مكاتب زينب) (18 ا تا ت شوة)
(- شورون) بن  ا ذالي  عب   شارع 

30000)فاس املغرب.)
و عين:

و) ا كتاوي  محم   ا سي (2))
ز وة) (73 املنامة) شارع  عنوا ه(ا))
فاس) (30000  1 ا زهور) ا ذن  يب 

املغرب كمصفي)(2)) لشركة.

ا سي (2))ا اس وردي و عنوا ه(ا))

من تجزئة باب) (10 عمار2) (9 ا شوة)

 30000 ا سالم طريق عين ا شوف)

فاس املغرب كمصفي)(2)) لشركة.

الح ود) اإلقتضاء) وعن   (

املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 

ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (06 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2941.

744I

NJ BUSINESS

STE FOR PROUDUCTION
شركة عات املسؤو ية املح ود2

رفع رأسمال ا شركة

NJ BUSINESS

مكاتب مرينا مكتب رقم 19 ا طابق 

ا تا ث شارع عب  ا كريم بنجلون 

امل ونة الج و 2 فاس املغرب، 

30000، فاس املغرب

STE FOR PROUDUCTION شركة 

عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 111 

ا طابق تحت ار�سي ز وة عب  ا كريم 

ا رايس حي الحجوي ملذب الخيل - 

30000 فاس املغرب.

رفع رأسمال ا شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.37265

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

رفع) تم  (2022 ماي) (30 في) املؤرخ 

ق ره) بمبلغ  ا شركة  رأسمال 

«400.000)درهم»)أي من)«100.000 

عن) درهم») (500.000» إلى) درهم»)

أو) حصص  و وة  تو وم  (: طريق)

عينية.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (06 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2944.

745I
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EL ABBASSI CHAIBIA » BIACOM CONSEIL

ALMICALL
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

 EL(ABBASSI(CHAIBIA « BIACOM
CONSEIL

 BUREAU(N°1 AU 1ER(ETAGE
 IMMEUBLE RESIDENCE

 MOHAMED MAROUANE
 LOT(RATMA، 40000، 51/49

MARRAEKCH MAROC
ALMICALL شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي 23 ز وة 

طارق بن زياد, اقامة اكنسوس 
ا طابق ا ثا ث رقم 13 - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
126043

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (25
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALMICALL
-مركز) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

الخ مات واالتصاالت..
ز وة) (23 (: عنوان املور االجتماعي)
اكنسوس) اقامة  زياد,) بن  طارق 
 40000  -  13 رقم) ا ثا ث  ا طابق 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
املو م) بن  اوت  مصطفى  ا سي  
درهم) (100 بويمة) حصة  (1.000 (:

 لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

املو م) بن  اوت  مصطفى  ا سي  
 ,679 رقم) ا بهجة  حي  عنوا ه(ا))

مراكش)40000)مراكش املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
املو م) بن  اوت  مصطفى  ا سي  
 ,679 رقم) ا بهجة  حي  عنوا ه(ا))

مراكش)40000)مراكش املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (02 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136379.

746I

OURTASSI(AUDIT(&(CONSEIL

 GROUPE MECANIQUE
 DECOUPAGE METAL

TANGER
إعالن متذ د ا ورارات

OURTASSI(AUDIT & CONSEIL
 RUE ABOU BAKR SEDDIK N°
 7 APPARTEMENT(ASMA(ET

 HASNA(BUREAU 15 TANGER،
90000، TANGER(MAROC
 GROUPE MECANIQUE

 DECOUPAGE METAL TANGER
«شركة املساهمة»

وعنوان مورها االجتماعي: املنطوة 
الحر2 طنجة اوتوموتيف سيتي 
)TAC) ، قطذة رقم 7 - طنجة 

املغرب.
«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 
.72345

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
تم اتخاع) (2022 أبريل) (26 املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)
قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

املصادقة على  ول املور
قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)

حذف املاد2)69)من ا نظام ألسا�سي
قرار رقم)3:)ا ذي ونص على ماولي:)
تح وث ا نظام األسا�سي بذ  تذ ول)

املواد)4,1)و69.

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

بن  رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

ا تح وثات املتذلوة با شركة

بن  رقم)4:)ا ذي ونص على ماولي:)

تح و  املور اإلجتماعي  لشركة

على) ونص  ا ذي  (:69 رقم) بن  

ماولي:)حذف ا بن 

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (30 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)4933.

747I

STE TIB COMPT SARL AU

trav exped
شركة عات املسؤو ية املح ود2

وفا2 شريك

STE TIB COMPT SARL AU

ملتوى شارع املرابطين وز وة 

ا بخاري إقامة بغ ادي مكتب رقم 

05 ، 60000، وج 2 املغرب

trav exped شركة عات املسؤو ية 

املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 9 

مكرر ز وة ابي  واس - 60000 وج 2 

املغرب.

وفا2 شريك
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.18931

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تم اإلعالم) (2022 ماي) (27 املؤرخ في)
عساوي) مصطفى  ا شريك  بوفا2 

(
ً
تبذا ا ورثة  على  حصصه  توزيع  و 

 رسم اإلراثة املؤرخ في)07)ماي)2020 

با شكل األتي):

(، ا شامخة  شذف) ا سي (2))

167)حصة).

 125 (، حيرش) كريمة  ا سي (2))

حصة).

(، محم  امين عساوي) ا سي (2))

283)حصة).
ا سي (2))فاطمة ا زهراء)عساوي)

،)142)حصة).

 283 (، عثمان عساوي) ا سي (2))

حصة).

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (03 بتاريخ) بوج 2  ا تجارية 

2022)تحت رقم)789.

748I

fiduciaire(koutoubia

شركة صيدلية شعوف
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

fiduciaire(koutoubia

 rue hasan ben m›barek 34

 gueliz ، 40000، marrakech

maroc

شركة صي  ية شذوف شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 34 دوار 

كن افي ا ذزوزية - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

125987

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (13

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

صي  ية شذوف).

صي  ية) (: غرض ا شركة بإوجاز)

ا بيع با توسيط.

دوار) (34 (: عنوان املور االجتماعي)

مراكش) (40000 (- ا ذزوزية) كن افي 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
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مبلغ رأسمال ا شركة:)1.600.000 
درهم،)موسم كا تالي:

ا هام) ا شريف  ا صولي  ا سي 2 
درهم) (100 بويمة) حصة  (16.000 (:

 لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا هام) ا شريف  ا صولي  ا سي 2 
 47 تجزئة با م تريس رقم) عنوا ه(ا))
 40000 اك ال) ا سياحية  املنطوة 

مراكش املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا هام) ا شريف  ا صولي  ا سي 2 
 47 تجزئة با م تريس رقم) عنوا ه(ا))
 40000 اك ال) ا سياحية  املنطوة 

مراكش املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (01 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)175987.
749I

STE TIB COMPT SARL AU

ALLA
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتوى شارع املرابطين وز وة 

ا بخاري إقامة بغ ادي مكتب رقم 
05 ، 60000، وج 2 املغرب

ALLA شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 
ا زرقطوني اقامة ا زرقطوني 

ا طابق ا ثا ث. ا شوة 4 - 60000 
وج 2 املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
39471

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (26
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

.ALLA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
ا هن سة) (: غرض ا شركة بإوجاز)

املذمارية.
شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 
ا زرقطوني اقامة ا زرقطوني ا طابق)
وج 2) (60000  -  4 ا شوة) ا ثا ث.)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
1.000)حصة) (: ا سي  عال حسن)

بويمة)100)درهم  لحصة).
بويمة) (1.000 (: ا سي  عال حسن)

100)درهم.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) حسن  عال  ا سي  
83)عمار2) شارع محم  الخامس رقم)
 60000  4 رقم) (7 ا طابق) ا نخيل 

وج 2 املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) حسن  عال  ا سي  
83)عمار2) شارع محم  الخامس رقم)
 60000  4 رقم) (7 ا طابق) ا نخيل 

وج 2 املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (06 بتاريخ) بوج 2  ا تجارية 

2022)تحت رقم)792.
750I

Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

 STE FIDUCIAIRE
D›AUJOURD›HUI SARL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تحويل املور االجتماعي  لشركة

 Sté Fiduciaire d›Aujourd›hui
SARL

 14BIS,AVENUE(MOHAMED(V ،
32000، AL(HOCEIMA(MAROC

 STE FIDUCIAIRE

D›AUJOURD›HUI SARL شركة 
عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 10 شارع 
محم  الخامس عمار2 ا ذاللي عماد 
ا شوة 6 ا طابق ا ثاني - 32000 

الحسيمة املغرب.
تحويل املور االجتماعي  لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.1833

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
2022)تم تحويل) 02)وو يو) املؤرخ في)
من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 
عمار2) الخامس  محم   شارع  (10»
ا ذاللي عماد ا شوة)6)ا طابق ا ثاني)
إلى) املغرب») الحسيمة  (32000  -
4)ا طابق األول ا ذمار2) «ا شوة رقم)
(- ا كائنة بشارع عب  هللا بن واسين)

32000)الحسيمة املغرب)«.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية بالحسيمة بتاريخ)07)وو يو)

2022)تحت رقم)150.
751I

LK CONSULTING SARL

MANDRI CAR
شركة عات املسؤو ية املح ود2

حل شركة

LK CONSULTING SARL
شارع محم  الخامس رقم 45 
ا طابق ا ثاث رقم 18 تطوان ، 

93000، تطوان املغرب
MANDRI CAR شركة عات 
املسؤو ية املح ود2(في طور 

ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 9 
ابريل اقامة خ وجة طريق سبتة 1 
ا طابق االول مكتب ب 4 تطوان - 

93000 تطوان املغرب.
حل شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.7565

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر حل) (2022 ماي) (17 في) املؤرخ 
املح ود2) املسؤو ية  عات  شركة 
رأسما ها) مبلغ  (MANDRI CAR
مورها) وعنوان  درهم  (700.000

اقامة) ابريل  (9 شارع) اإلجتماعي 

1)ا طابق االول) خ وجة طريق سبتة)

93000)تطوان) (- 4)تطوان) مكتب ب)

ما ية) صذوبات  (: ل) املغرب  تيجة 

دائمة).

 9 و ح د مور ا تصفية ب شارع)

 1 ابريل اقامة خ وجة طريق سبتة)

(- تطوان) (4 ا طابق االول مكتب ب)

93000)تطوان املغرب).)

و عين:

مراد اهرار و عنوا ه(ا)) ا سي (2))

رقم) (3 ا طابق) بنو ة  محم   شارع 

958 93000)تطوان املغرب كمصفي)

(2)) لشركة.

و) ا سطي  محم   ا سي (2))

عنوا ه(ا))شارع احم  ا بوال شارع ا)

رقم3 93000)تطوان املغرب كمصفي)

(2)) لشركة.

الح ود) اإلقتضاء) وعن   (

املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 

ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) بتطوان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1251.

752I

fudcom

 AMLIL TOPOGRAPHIE

 ET PHOTOGRAMMÉTRIE

SARL AU

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

حل شركة

fudcom

 BD(HASSAN(II(N°202. 1ER

 ETAGE(BUREAU(N°1 BENI

 MELLAL BD HASSAN II N°202.

 1ER(ETAGE(BUREAU(N°1 BENI

 MELLAL، 23000، BENI(MELLAL
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MAROC

 AMLIL TOPOGRAPHIE ET

 PHOTOGRAMMÉTRIE SARL AU

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي (في طور ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي موطن في 

مركز األعمال داي اقامة ا ذثما ية 

ا حي االداري ا طابق ا ثاث بني مالل 

- 23000 بني مالل املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.10833

ا شريك) قرار  بموت�سى 

 2022 أبريل) (21 في) املؤرخ  ا وحي  

مسؤو ية) عات  شركة  حل  تورر 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

 AMLIL TOPOGRAPHIE ET

 PHOTOGRAMMÉTRIE SARL

درهم) (100.000 رأسما ها) مبلغ  (AU

في) اإلجتماعي موطن  وعنوان مورها 

ا ذثما ية) اقامة  داي  األعمال  مركز 

ا حي االداري ا طابق ا ثاث بني مالل)

- 23000)بني مالل املغرب  تيجة ل):)

ا وطاع عن مزاو ة ا نشاط.

و ح د مور ا تصفية ب موطن في)

ا ذثما ية) اقامة  داي  األعمال  مركز 

ا حي االداري ا طابق ا ثاث بني مالل)

- 23000)بني مالل املغرب.)

و عين:

و) ا ذوي ي  رشي   ا سي (2))

ا غربية) ا صر  اوالد  دوار  عنوا ه(ا))

ا ونيطر2) ا طيبي  سي ي  زي   اوالد 

كمصفي) املغرب  ا ونيطر2  (14000

(2)) لشركة.

الح ود) اإلقتضاء) وعن   (

املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 

ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (04 االبت ائية ببني مالل بتاريخ)

2022)تحت رقم)428.

753I

SOFICOF

SALEDIAPER SARL AU
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

SOFICOF

 rue(ghazali(apt 2 les(orangers 1

 1 rue(ghazali(apt 2 les(orangers،

rabat ،10000 املغرب

SALEDIAPER SARL AU شركة 

عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 6 ز وة 

ضاوة عو2 ا طابق 4 ا شوة رقم 

16 آك ال ا رباط - 10000 ا رباط 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

160893

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (15

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SALEDIAPER SARL AU

و) بيع  (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا شراء)بجميع ا واعه

تص ور و استراد تصنيع و ا توزيع)

املواد ا نظافة املنز ية

تص ور و استراد تصنيع و ا توزيع)

املواد أجهز2 طبية.

ز وة) (6 (: االجتماعي) املور  عنوان 

رقم) ا شوة  (4 ا طابق) عو2  ضاوة 

ا رباط) (10000 (- آك ال ا رباط) (16

املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

ا شركة:) رأسمال  مبلغ 
100.000,00)درهم،)موسم كا تالي:

املوصلي) االه  عب   موالي  ا سي  
درهم) (100 بويمة) حصة  (1.000 (:

 لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
املوصلي) االه  عب   موالي  ا سي  
ز وة) املفظل  ا شيخ  حي  عنوا ه(ا))
 20000 سال) (125 رقم) ا صفصاف 

سال املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
املوصلي) االه  عب   موالي  ا سي  
ز وة) املفظل  ا شيخ  حي  عنوا ه(ا))
 20000 سال) (125 رقم) ا صفصاف 

سال املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (08 بتاريخ) با رباط  ا تجارية 

2022)تحت رقم)125352.
754I

STE FIDU-LIDOU SARL

A
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
قفل ا تصفية

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE(LALLA(HASNA
 IMMEUBLE(PASIFIC(III 3EME
 ETAGE(BUREAU 14 VN(FES،

30000، FES(MAROC
A شركة عات مسؤو ية مح ود2 

عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي : قطذة 

103 رياض ا ياسمين عين ا شوف 
عمار2 3 متجر 2 - 30000 فاس 

املغرب.
قفل ا تصفية

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
.66245

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تورر حل) (2022 أبريل) (14 املؤرخ في)
مح ود2) مسؤو ية  عات  شركة  (A
عات ا شريك ا وحي  مبلغ رأسما ها)
مورها) وعنوان  درهم  (100.000

رياض) (103 قطذة) اإلجتماعي 

 3 عمار2) ا شوف  عين  ا ياسمين 

متجر)2 - 30000)فاس املغرب  تيجة)

ل-)ع م ا ويام بأي نشاط  لشركة)

-)غياب مص ر ا تمويل.

و عين:

أوة أفطس و عنوا ه(ا)) ا سي (2))
بنجلون) تجزئة  ع ن  ز وة  (1 رقم)

فاس املغرب) (30000 طريق اوموزار)

كمصفي)(2)) لشركة.

و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)

قطذة) وفي  (2022 أبريل) (14 بتاريخ)
ا شوف) ا ياسمين عين  رياض  (103

فاس) (30000  -  2 متجر) (3 عمار2)

املغرب.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (01 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2374/022.

755I

FISCALEX MAROC

 MOHG RESIDENCES
 MANAGEMENT

)(MOROCCO
إعالن متذ د ا ورارات

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

 MOHG RESIDENCES

 (MANAGEMENT (MOROCCO

«شركة عات املسؤو ية املح ود2 

عات ا شريك ا وحي »

وعنوان مورها االجتماعي: توين 

سا تر تور ويست او كل بو فار مسير2 

الخضر2 و ا زرقطوني ا  ار ا بيضاء 

توين سا تر تور ويست او كل بو فار 

مسير2 الخضر2 و ا زرقطوني ا  ار 

ا بيضاء 0000 ا  ار ا بيضاء 

املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.152745
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بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

تم اتخاع) (2022 وناور) (31 املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)

قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

استوا ة ا سي  لي ا يكسا  ر كمسير)

 لشركة و د ك ابت اءا من)28)فبراور)

2022

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

بن  رقم)..:)ا ذي ونص على ماولي:..

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 19 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)824695.

756I

FISCALEX MAROC

MOHG MOROCCO
إعالن متذ د ا ورارات

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK

 RESIDENCE AL MASJID I

 5EME ETAGE APP 29 GUELIZ

 MARRAKECH( ،( 40000،

MARRAKECH MAROC

«شركة) (MOHG MOROCCO

عات) املح ود2  املسؤو ية  عات 

ا شريك ا وحي »

توين) االجتماعي:) مورها  وعنوان 

سا تر تور ويست او كل بو فار مسير2)

الخضر2 و ا زرقطوني ا  ار ا بيضاء)

توين سا تر تور ويست او كل بو فار)

ا  ار) ا زرقطوني  و  الخضر2  مسير2 

ا بيضاء)0000)ا  ار ا بيضاء)املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري:)

.141179

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

تم اتخاع) (2022 وناور) (31 املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)

قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

استوا ة ا سي  لي ا يكسا  ر كمسير)

 لشركة و د ك ابت اءا من)28)فبراور)

.2022

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

بن  رقم)..:)ا ذي ونص على ماولي:..

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 19 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)824696.

757I

FISCALEX MAROC

MO MANAGEMENT
إعالن متذ د ا ورارات

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

MO MANAGEMENT «شركة عات 

املسؤو ية املح ود2 عات ا شريك 

ا وحي »

وعنوان مورها االجتماعي: 219 

بو فار ا زرقطوني اقامة ا بردعي 

ا  ار ا بيضاء 219 بو فار 

ا زرقطوني اقامة ا بردعي ا  ار 

ا بيضاء 0000 ا  ار ا بيضاء 

املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.306459

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

تم اتخاع) (2022 وناور) (31 املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)

قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

استوا ة ا سي  لي ا يكسا  ر كمسير)

 لشركة و د ك ابت اءا من)28)فبراور)

2022

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

بن  رقم)..:)ا ذي ونص على ماولي:..

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 19 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)824694.

758I

سيوطي كونسلتينك

رمورك هيدروليك
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

سيوطي كونسلتينك

ادريس الحارثي رقم 1483 طابق 3 

شوة 6 موالي رشي  ا  ار ا بيضاء ، 

20000، ا  ار ا بيضاء املغرب
رمورك هي رو يك شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي (في طور ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي شارغ حزام 

ا كبير ز وة ا بنفسج رقم 24 طابق 

ا ثا ث شوة رقم 5 ه م - 20320 

ا  ار ا بيضاء املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.9915-770117

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

تورر حل) (2021 وناور) (21 املؤرخ في)

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)

هي رو يك) رمورك  ا وحي   ا شريك 

مبلغ رأسما ها)20.000)درهم وعنوان)

مورها اإلجتماعي شارغ حزام ا كبير)
طابق ا ثا ث) (24 ز وة ا بنفسج رقم)

ا  ار) (20320 (- م) ه  (5 رقم) شوة 

توقف) (: ل) املغرب  تيجة  ا بيضاء)

نشاط ا شركة.

شارغ) ب  ا تصفية  مور  ح د  و 

رقم) ا بنفسج  ز وة  ا كبير  حزام 

(- ه م) (5 طابق ا ثا ث شوة رقم) (24

20320)الجار ا بيضاء)املغرب).)

و عين:

و) شهوب  حسن  ا سي (2))

ا  حامنة) اعمر  بن  اوالد  عنوا ه(ا))

ا نواصر) (27182 بوسكور2 ا نواصر)

املغرب كمصفي)(2)) لشركة.

الح ود) اإلقتضاء) وعن   (

املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 

ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)

شارغ حزام ا كبير ز وة ا بنفسج رقم)

24)طابق ا ثا ث شوة رقم)5)ه م).

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 15 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

770117- رقم) تحت  (2021 مارس)

.9915

759I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

WORK SHOPTHE HEALTHY 
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES

400, شارع محم  ا زرقطوني 

ا طابق ا ثاني، ا رقم 12 400, شارع 

محم  ا زرقطوني ا طابق ا ثاني، 

ا رقم 12، 20000، ا  ار ا بيضاء 

MAROC

 WORK SHOPTHE HEALTHY 

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

7 رقم 34-36 مازوال حي الحسني 

- ا حي الحسني - 20000 ا  ار 

ا بيضاء اململكة املغربية

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

544963

في) مؤرخ  موثق  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (24

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 WORK(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SHOPTHE HEALTHY

خ مة) (• (: غرض ا شركة بإوجاز)

ا توري  وا بيع وا تموين في املوقع أو)

االستالم.

في) األنشطة  وتشغيل  تطوير  (•

قطاع املطاعم)،)بأي وسيلة كا ت.
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االستيراد) عمليات  جميع  (•
ا بل ان) جميع  مع  وا تص ور 
 لمنتجات املشار إ يها أعاله)،)وجميع)
كا ت تحمل) ا ذمليات األخرى سواء)

ا ذالمات ا تجارية  لشركة أم ال..
 7 شارع) (: عنوان املور االجتماعي)
رقم)36-34)مازوال حي الحسني)-)ا حي)
ا بيضاء) ا  ار  (20000 (- الحسني)

اململكة املغربية.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 50.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  كي�سي ادريس):)500)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) ادريس  كي�سي  ا سي  
م ونة) (515 تاون) جرين  كازا  فيال 
 27182 ا نواص) بوسكور2  خضراء)

ا  ار ا بيضاء)اململكة املغربية.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) ادريس  كي�سي  ا سي  
م ونة) (515 تاون) جرين  كازا  فيال 
 27182 ا نواص) بوسكور2  خضراء)

ا  ار ا بيضاء)اململكة املغربية
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 31 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)-.
760I

مستامنة شامة

ATERA F
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع املسير2 رقم 142 ا طابق االول 

ا ناظور شارع املسير2 رقم 142 
ا طابق االول ا ناظور، 62000، 

ا ناظور املغرب
ATERA F شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 
موسكو رقم 04 ا طابق ا ثاني 

ا شوة رقم 04  ذري ا شيخ ا ناظور 

- 62000 ا ناظور املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

24207

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (16

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 ATERA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.F

االستيراد) (: غرض ا شركة بإوجاز)

و ا تص ور

استيراد املواد ا غذائية

توزيع املواد ا غذائية.

شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 

موسكو رقم)04)ا طابق ا ثاني ا شوة)
(- ا ناظور) ا شيخ  04) ذري  رقم)

62000)ا ناظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: وزارف) ا سي  عب  هللا 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

ا سي  عب  هللا وزارف):)100000 

بويمة)100)درهم.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  عب  هللا وزارف عنوا ه(ا))

 62000 دوار تيز2 بني شيكر ا ناظور)

ا ناظور املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  عب  هللا وزارف عنوا ه(ا))

 62000 دوار تيز2 بني شيكر ا ناظور)

ا ناظور املغرب.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
01)وو يو) االبت ائية با ناضور بتاريخ)

2022)تحت رقم)915.
761I

هشام اسناني

AMASKOU NAJAH
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

هشام اسناني
ا طابق ا ثاني 265 شارع ال ة اسماء 

سي ي مومن الج و  ا بيضاء ، 
20400، ا  ار ا بيضاء املغرب

AMASKOU NAJAH شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي حي موالي 

رشي  مجموعة 5 ز وة 20 رقم 
4 سي ي عثمان - 20450 ا  ار 

ا بيضاء املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
273035

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2013 وناور) (02
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. AMASKOU NAJAH
أشغال) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا بناء).
حي) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 20 ز وة) (5 مجموعة) رشي   موالي 
رقم)4)سي ي عثمان)-)20450)ا  ار)

ا بيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  هشام  جاح):)1.000)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

ا سي  هشام  جاح):)1000)بويمة)

100)درهم.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  هشام  جاح عنوا ه(ا))حي)
موالي رشي  مجموعة)5)ز وة)20)رقم)

4 20450)ا  ار ا بيضاء)املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  هشام  جاح عنوا ه(ا))حي)
موالي رشي  مجموعة)5)ز وة)20)رقم)

4 20450)ا  ارا بيضاء)املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 02 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وناور)2013)تحت رقم)-.

762I

SOCIETE MODYANI SARL

OZN-ALUM
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

SOCIETE MODYANI SARL

 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH(FNIDEQ ، 93100

ا فني ق املغرب

OZN-ALUM شركة عات املسؤو ية 

املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي كراج 

بذيليين ا   م د دوب - 93200 

املضيق املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

31575

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 

ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (19

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
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عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

OZN- (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.ALUM

استيراد) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

اصناف) جميع  و جار2  وتوزيع 

االملنيوم ومستلزماتها.

كراج) (: االجتماعي) املور  عنوان 

 93200 (- دوب) د  ا   م  بذيليين 

املضيق املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

34)حصة) (: ا سي  محم  ا وزاني)

بويمة)1.000)درهم  لحصة).

 33 (: ا وزاني) ا  ون  ا سي   صر 

حصة بويمة)1.000)درهم  لحصة).

ا سي  أشرف ا وزاني):)33)حصة)

بويمة)1.000)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) ا وزاني  محم   ا سي  

ز وة) املرابطين  شارع  الج و   ا حي 

واد ا غروب رقم)01 93100)ا فني ق)

املغرب.

ا وزاني) ا  ون  ا سي   صر 

شارع) الج و   ا حي  عنوا ه(ا))

رقم01  ا غروب  واد  ز وة  املرابطين 

93100)ا فني ق املغرب.

عنوا ه(ا)) ا وزاني  أشرف  ا سي  

ز وة) املرابطين  شارع  الج و   ا حي 

واد ا غروب رقم01 112535 93100 

ا فني ق املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) ا وزاني  محم   ا سي  

ز وة) املرابطين  شارع  الج و   ا حي 

واد ا غروب رقم)01 93100)ا فني ق)

املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (17 بتاريخ) بتطوان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1199.

763I

ALLEGEANCE CONSULTING

MED RH SARL
إعالن متذ د ا ورارات

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة ا رودني تواطع شارع طا طان 

و شارع  بنان اقامة  ينى رقم 51&50 

، 90000، طنجة املغرب

MED RH SARL «شركة عات 

املسؤو ية املح ود2»

وعنوان مورها االجتماعي: قاطع 

شارع طنطان و يبيا اقامة  ينا 

ا طابق ا رابع رقم 51 طنجة - 

90000 طنجة املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.254490

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

اتخاع) تم  (2022 ماي) (16 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)

ا شركة:) تسمية  تغيير  رقم  قرار 

تغيير تسمية) ا ذي ونص على ماولي:)

الى) (MED RH SARL من) ا شركة 

 MED MANAGEMENT SÉCURITÉ

قرار رقم تغيير ا نشاط ا تجاري:)

ا ذي ونص على ماولي:)تغيير ا نشاط)

ا تجاري من الى األمن وا نول ا نو ي)

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

بن  رقم)3:)ا ذي ونص على ماولي:)

 MED RH تغيير تسمية ا شركة من)

 MED MANAGEMENT الى) (SARL

 SÉCURITÉ

بن  رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)

مكتب) من  ا تجاري  ا نشاط  تغيير 

األمن) الى  ا توضيف  و  االستشار2 

وا نول ا نو ي)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (06 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)33613.

764I

SERGECO(سيرجيكو

SERGECO سيرجيكو
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

SERGECO سيرجيكو

جميلة 1 ز وة 24 رقم 147 ، 

20430، ا  ار ا بيضاء. املغرب

سيرجيكو SERGECO شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي (في طور ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي جميلة 1 
ز وة 24 رقم 147 - 20430 ا  ار 

ا بيضاء. املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.175731

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

تورر) (2022 أبريل) (30 في) املؤرخ 

عات مسؤو ية مح ود2) حل شركة 

سيرجيكو) ا وحي   ا شريك  عات 

 50.000 رأسما ها) مبلغ  (SERGECO

اإلجتماعي) مورها  وعنوان  درهم 
جميلة)1)ز وة)24)رقم)147 - 20430 

(: ل) املغرب  تيجة  ا بيضاء.) ا  ار 

املنافسة ا غير ا شريفة  لوطاع ا غير)

املهيكل..

ا تصفية ب جميلة) مور  و ح د 
ا  ار) (20430 - 147 24)رقم) 1)ز وة)

ا بيضاء.)املغرب.)

و عين:

و) ا بوعزيزي  عثمان  ا سي (2))
عنوا ه(ا))حي األداعة)2)ز وة)10)رقم)

27)عين ا شق.)20480)ا  ار ا بيضاء)

املغرب كمصفي)(2)) لشركة.

الح ود) اإلقتضاء) وعن   (

املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 

ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 03 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826408.

765I

ficogedek(sarl(au

 COMPTOIR
)AMENAGEMENT (CA

شركة عات املسؤو ية املح ود2
تحويل املور االجتماعي  لشركة

ficogedek(sarl(au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

 COMPTOIR AMENAGEMENT
CA)) شركة عات املسؤو ية 

املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 30 
مكرر ز وة 8 حي االمان مكناس - 

50000 مكناس املغرب.
تحويل املور االجتماعي  لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.48097

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
املؤرخ في)17)فبراور)2022)تم تحويل)
من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 
االمان) حي  (8 ز وة) مكرر  (30 «رقم)
مكناس)-)50000)مكناس املغرب»)إلى)
مكرر شارع) (33 «املحل ا كائن برقم)

ا نصر)-)50000)مكناس املغرب».
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (03 بتاريخ) بمكناس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2053.
766I

SOCIETE MODYANI SARL

OGLO NUTS
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH(FNIDEQ ، 93100
ا فني ق املغرب

OGLO NUTS شركة عات 
املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي املنطوة 
ا صناعية ا سوق ا و وم تطوان 
بارك رقم 63 - 90000 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
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رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
31665

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (09
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 OGLO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.NUTS
استيراد،) (: غرض ا شركة بإوجاز)
وتص ور) وتوزيع،) وتغليف،) تصنيع،)

املواد ا غذائية..
املنطوة) (: عنوان املور االجتماعي)
تطوان) ا و وم  ا سوق  ا صناعية 
بارك رقم)63 - 90000)تطوان املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 300 (: امغواش) ابراهيم  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
ا سي  احم  جمال ملغيش):)300 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
 400 (: ا يحياوي) ووسف  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  ابراهيم امغواش عنوا ه(ا))
كايي ريسا تو سير رقم)01)بورتال)01 
سبتة) (93100 س) بويرتا  (01 بيسو)

املغرب.
ملغيش) جمال  احم   ا سي  
عنوا ه(ا))شارع املفضل أفيالل ز وة)
تطوان) (90000  32 رقم) ا شمس 

املغرب.
ا يحياوي) ووسف  ا سي  
بني) مو�سى  سي ي  حي  عنوا ه(ا))

ا صار)62000)ا ناظور املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  ابراهيم امغواش عنوا ه(ا))
كايي ريسا تو سير رقم)01)بورتال)01 
سبتة) (93100 س) بويرتا  (01 بيسو)

املغرب

ا يحياوي) ووسف  ا سي  

بني) مو�سى  سي ي  حي  عنوا ه(ا))

ا صار)62000)ا ناظور املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (02 بتاريخ) بتطوان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1308.

767I

SOCIETE MODYANI SARL

SANIMACO LM
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

SOCIETE MODYANI SARL

 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH(FNIDEQ ، 93100

ا فني ق املغرب

SANIMACO LM شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 3 

مستودع رقم 29 منطوة األنشطة 

اإلقتصادوة ا فني ق، املنطوة 

الحر2 واد  يكروا - 93100 ا فني ق 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

31695

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (13

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SANIMACO LM

استيراد) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

وتخزين وتوزيع وبيع وإعاد2 تص ور)

ا ذواقير ومواد ا بناء..

 3 تجزئة) (: عنوان املور االجتماعي)
األنشطة) منطوة  (29 رقم) مستودع 
اإلقتصادوة ا فني ق،)املنطوة الحر2)
واد  يكروا)-)93100)ا فني ق املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  محم  لخضر):)100)حصة)

بويمة)1.000)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) لخضر  محم   ا سي  
 93100 23 شارع عوبة بن  افع رقم)

ا فني ق املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) لخضر  محم   ا سي  
 93100 23 شارع عوبة بن  افع رقم)

ا فني ق املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (07 بتاريخ) بتطوان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1338.
768I

ETS VERIF CABINET COMPTABLE

Ste Bravobay S.a.r.l/Au
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

 ETS VERIF CABINET
COMPTABLE

 AV(DES(FAR(ES-SEMARA ،
72000، ES-SEMARA(MAROC
Ste Bravobay S.a.r.l/Au شركة 

عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي م ونة 
ا وفاق بلوكE 776 ا ذيون - 70000 

ا ذيون املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
41967

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (13

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 Ste (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Bravobay S.a.r.l/Au
أشغال) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

مختلفة).
م ونة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
ا وفاق بلوكE 776)ا ذيون)-)70000 

ا ذيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: ا سي  ورجى هللا محم )

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  ورجى هللا محم  عنوا ه(ا))
ا وح 2) تجزئة  د  بلوك  (46 رقم)

ا ذيون)70000)ا ذيون املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  ورجى هللا محم  عنوا ه(ا))
ا وح 2) تجزئة  د  بلوك  (46 رقم)

ا ذيون)70000)ا ذيون املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (30 بتاريخ) با ذيون  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1623.
769I

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

GROVE PROPERTIES 
كروف بروبيرتي

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

حل شركة

 EXPERTS CONSULTANTS DU
DETROIT

90 شارع ووسف إبن تاشفين رقم 
85 ، 90000، طنجة املغرب

 GROVE PROPERTIESكروف 
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بروبيرتي شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي (في 

طور ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي 34، ز وة 
اال طاكي، طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.88491

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تورر حل) (2022 ماي) (05 في) املؤرخ 
مح ود2) مسؤو ية  عات  شركة 
 GROVE ا وحي ) ا شريك  عات 
مبلغ) بروبيرتي  PROPERTIESكروف 
وعنوان) درهم  (100.000 رأسما ها)
مورها اإلجتماعي)34،)ز وة اال طاكي،)
طنجة)-)90000)طنجة املغرب  تيجة)
ل):)ع م تسيير نشاط ا شركة السباب)

شخصية و االزمة االقتصادوة.
34،ز وة) و ح د مور ا تصفية ب)
طنجة) (90000 (- طنجة) اال طاكي،)

املغرب.)
و عين:

و) عاري  امحم   ا سي (2))
رقم) عمار،) سي ي  شارع  عنوا ه(ا))
املغرب) طنجة  (90000 طنجة) (38

كمصفي)(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (06 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)254473.
770I

EVOLUTION CONSEIL

MINOSH INFO
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تغيير تسمية ا شركة

EVOLUTION CONSEIL
 complexe Alhobous immeuble

 A(N°6 1er(Etage(Majorelle
 avenue Allal El fassi Marrakech

 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
MINOSH INFO شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها االجتماعي رقم 498 
ا زرقطوني املحامي  مراكش - 

40000 مراكش املغرب.
تغيير تسمية ا شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
104531

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تغيير) تم  (2022 ماي) (24 في) املؤرخ 
 MINOSH» من) ا شركة  تسمية 
 ATLAS DIGITAL» إلى) («INFO

. »INFO
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (07 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136519.
771I

MOORISH

SAGA AGRO SARL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة
MOORISH

39 شارع ال ة ا ياقوت ا طابق 5 
ا شوة د 39 شارع ال ة ا ياقوت 

ا طابق 5 ا شوة د، 20000، ا  ار 
ا بيضاء املغرب

SAGA AGRO SARL شركة عات 
املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 410 شارع 
ا زرقطوني إقامة حام  ا شوة 1 - 

20040 ا  ار ا بيضاء املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

545235
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (19
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 SAGA (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. AGRO SARL
غرض ا شركة بإوجاز):)بيع)؛)شراء)

املنتجات ا غذائية ا زراعية.

 410 (: االجتماعي) املور  عنوان 
شارع ا زرقطوني إقامة حام  ا شوة)

1 - 20040)ا  ار ا بيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 10.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:
 50 (: ا  ون) جمال  سذ   ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
ا سي  س ريك حسين):)50)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا  ون) جمال  سذ   ا سي  
 20370 ز وة ا لبالب ا فا) عنوا ه(ا))

ا  ار ا بيضاء)املغرب.
ا سي  س ريك حسين عنوا ه(ا))
 20370  1 محج ا سكتاني طابق) (60

ا  ار ا بيضاء)املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا  ون) جمال  سذ   ا سي  
 20370 ز وة ا لبالب ا فا) عنوا ه(ا))

ا  ار ا بيضاء)املغرب
ا سي  س ريك حسين عنوا ه(ا))
 20370  1 محج ا سكتاني طابق) (60

ا  ار ا بيضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 02 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826023.
772I

BUREAU NAJAH

 ELITE FROZEN FISH
MOROCCO

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

تأسيس شركة

BUREAU NAJAH
شارع األمير موالي عب  هللا رقم 17 
ا ذيون ، 70000، ا ذيون املغرب

 ELITE FROZEN FISH
MOROCCO شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 

األمير موالي عب  هللا بوذة رقم 94 

بوج ور - 71000 بوج ور املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

39189

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2021 05) و بر)

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 ELITE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.FROZEN FISH MOROCCO

خ مات) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا صي  ا بحري)-)تجار2 بيع األسماك)

-)ا تص ور واإلستيراد)-) ول ا بضائع)

لحساب ا غير)-)خ مات عامة).

تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 

 94 األمير موالي عب  هللا بوذة رقم)

بوج ور)-)71000)بوج ور املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: اسوس) لحسن  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) اسوس  لحسن  ا سي  
حي ا تنمية بوج ور)71000)بوج ور)

املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) اسوس  لحسن  ا سي  
حي ا تنمية بوج ور)71000)بوج ور)

املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

دجنبر) (02 االبت ائية با ذيون بتاريخ)

2021)تحت رقم)3697.

773I
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ficogedek(sarl(au

ASSIST.ME
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

ficogedek(sarl(au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

ASSIST.ME شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 
ا وفاء 1 محل 5 ا كائن بذمار2 1 حي 

ا نذيم - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
56319

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (11
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ASSIST.ME
مساع 2) (: غرض ا شركة بإوجاز)
وتصاريح) ا ودوة  ا نتائج  ملؤسسات 

ا تأمين.
تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
ا وفاء)1)محل)5)ا كائن بذمار2)1)حي)

ا نذيم)-)50000)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: حبرش) عزيز2  ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) حبرش  عزيز2  ا سي 2 
مكناس) (2 كاميليا) باء) ا شطر  (32

50000)مكناس املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) حبرش  عزيز2  ا سي 2 

مكناس) (2 كاميليا) باء) ا شطر  (32

50000)مكناس املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (03 بتاريخ) بمكناس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2070.

774I

ALLEGEANCE CONSULTING

 EL MINZAH EXCHANGE

SARL
إعالن متذ د ا ورارات

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة ا رودني تواطع شارع طا طان 

و شارع  بنان اقامة  ينى رقم 51&50 

، 90000، طنجة املغرب

 EL MINZAH EXCHANGE SARL

«شركة عات املسؤو ية املح ود2»

وعنوان مورها االجتماعي: 68 شارع 

سياغين - 90000 طنجة املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.33613

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

تم اتخاع) (2022 أبريل) (12 املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)

قرار رقم هبة حصص:)ا ذي ونص)

ا سي 2  جالء) تفويت  ماولي:) على 

اجتماعية من) حصة  (546 ا لنجري)

ا سي ) 1000حصة  فائ 2  اصل)
رشي  ا لنجري

ا ذي) حصص:) هبة  رقم  قرار 

ا سي 2) تفويت  ماولي:) على  ونص 

اجتماعية) 629حصة  ا شركي) اسيا 

1000حصة  فائ 2 ا سي ) من اصل)
رشي  ا لنجري

قرار رقم هبة حصص:)ا ذي ونص)

سفيان) ا سي   تفويت  ماولي:) على 

اجتماعية) حصة  (1093 ا لنجري)

1000حصة  فائ 2 ا سي ) من اصل)
رشي  ا لنجري.

ا ذي) حصص:) هبة  رقم  قرار 
ا سي 2) تفويت  ماولي:) على  ونص 
546حصة اجتماعية) ا هام ا لنجري)
1000حصة  فائ 2 ا سي ) من اصل)

رشي  ا لنجري
قرار رقم هبة حصص:)ا ذي ونص)
محم ) ا سي   تفويت  ماولي:) على 
اجتماعية) 1093حصة  اا لنجري)
1000حصة  فائ 2 ا سي ) من اصل)

رشي  ا لنجري
ا ذي) (: مسير) استوا ة  رقم  قرار 
ا سي ) استوا ة  ماولي:) على  ونص 
رشي  ا لنجري من مهامه في ا شركة)

قرار رقم تذيين مسير):)ا ذي ونص)
حلتوت) ا سي   تذيين  ماولي:) على 

ووسف كمسير ج و   شركة)
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
على) ونص  ا ذي  6و7:) رقم) بن  
ماولي:)تفويت ا سي 2  جالء)ا لنجري)
اصل) من  اجتماعية  حصة  (546
رشي ) ا سي   1000حصة  فائ 2 

ا لنجري
على) ونص  ا ذي  6و7:) رقم) بن  
تفويت ا سي 2 اسيا ا شركي) ماولي:)
اصل) من  اجتماعية  629حصة 
رشي ) ا سي   1000حصة  فائ 2 

ا لنجري
على) ونص  ا ذي  6و7:) رقم) بن  
ماولي:)تفويت ا سي  سفيان ا لنجري)
اصل) من  اجتماعية  حصة  (1093
رشي ) ا سي   1000حصة  فائ 2 

ا لنجري
على) ونص  ا ذي  6و7:) رقم) بن  
ماولي:)تفويت ا سي 2 ا هام ا لنجري)
اصل) من  اجتماعية  546حصة 
رشي ) ا سي   1000حصة  فائ 2 

ا لنجري
على) ونص  ا ذي  6و7:) رقم) بن  
ماولي:)تفويت ا سي  محم  اا لنجري)
اصل) من  اجتماعية  1093حصة 
رشي ) ا سي   1000حصة  فائ 2 

ا لنجري
على) ونص  ا ذي  (:12 رقم) بن  
ماولي:)استوا ة ا سي  رشي  ا لنجري)

من مهامه في ا شركة)

على) ونص  ا ذي  (:12 رقم) بن  

تذيين ا سي  حلتوت ووسف) ماولي:)

كمسير ج و   شركة)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (06 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)254490.

775I

املغربية  لتأمين

املغربية للتأمين
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

املغربية  لتأمين
رقم 23 تجزئة ا وفاء 2 شوة ب عين 

حرود2 ، 28630، املحم وة املغرب

املغربية  لتأمين شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 23 

تجزئة ا وفاء 2 شوة ب عين حرود2 

- 28630 املحم وة املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

21979

في) مؤرخ  موثق  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2018 وو يو) (05

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)املغربية)

 لتأمين.

ممارسة) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

مهنة وكيل ا تأمين في ا فروع املصرح)

تذتبر) ا تي  األنشطة  وممارسة  بها 

مرتبطة بمهنة وسيط ا تأمين..
 23 رقم) (: عنوان املور االجتماعي)

2)شوة ب عين حرود2) تجزئة ا وفاء)

- 28630)املحم وة املغرب.
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أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)
درهم،)موسم كا تالي:

بومسيس) بشير  أحم   ا سي  
درهم) (100 بويمة) حصة  (1.000 (:

 لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
بومسيس) بشير  أحم   ا سي  
 2 42)تجزئة اال بذات) عنوا ه(ا))رقم)

اقامة)1 50060)مكناس املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
بومسيس) بشير  أحم   ا سي  
 2 42)تجزئة اال بذات) عنوا ه(ا))رقم)

اقامة)1 50060)مكناس املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية باملحم وة بتاريخ)28)وو يو)

2018)تحت رقم)1079.
776I

STE AUCOGEST SARL

DARNALUM
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تحويل املور االجتماعي  لشركة

STE AUCOGEST SARL
 N° 6 RUE 3909 HAY(AL(QODS
 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC
DARNALUM شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 04 
طريق رقم 06 تراست - 86300 

ا زكان املغرب.
تحويل املور االجتماعي  لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.25375

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تم تحويل) (2022 ماي) (27 املؤرخ في)
من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 
(- تراست) (06 رقم) طريق  (04 «رقم)
إلى)«توطين/ ا زكان املغرب») (86300
ز وة) (06 رقم) اوكوجيست  شركة 
ا زكان) (- حي ا و س ا  شير2) (3909

86360)املغرب».

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (06 بتاريخ) با زكان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1067.

777I

كابيموك

NEW WAY MARKET SARL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تحويل ا شكل ا وا وني  لشركة

كابيموك
20 ز وة شو يي ا  ارا بيضاء ، 
20070، ا  ارا بيضاء املغرب

NEW WAY MARKET SARL شركة 
عات املسؤو ية املح ود2

 N°17 و عنوان مورها االجتماعي
 REGURAGHA RDC DERB
 LOUBELLA BOURGOGNE

 CASABLANCA - 20053
. CASABLANCA

تحويل ا شكل ا وا وني  لشركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.463033
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تم تحويل) (2022 ماي) (11 املؤرخ في)
ا شكل ا وا وني  لشركة من)«شركة)
عات املسؤو ية املح ود2»)إلى)«شركة)
عات مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك)

ا وحي ».
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 07 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826543.

778I

FIDUCIAIRE ENNOUR

SALIHA TAAMIR
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR
 1ER(ETAGE(N 75 BD(ALLAL(BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH
BEN SALAH MAROC
 SALIHA TAAMIR

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي حي ا نزهة 

01 بلوك ا ا رقم 86 ا فويه بن 

صالح - 23200 ا فويه بن صالح 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

5075

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (17

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SALIHA TAAMIR

تطوير) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا ذوارات)-)مطور)-)أعمال أو إنشاءات)

مختلفة)-)تجار2

-االستيراد)+)ا تص ور.

عنوان املور االجتماعي):)حي ا نزهة)

01)بلوك ا ا رقم)86)ا فويه بن صالح)

- 23200)ا فويه بن صالح املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: جواد) ا سي   طيفي 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) جواد  ا سي   طيفي 

86)ا فويه) 1)بلوك ا رقم) حي ا نزهلة)

ا فويه بن صالح) (23200 بن صالح)

املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) جواد  ا سي   طيفي 

86)ا فويه) 1)بلوك ا رقم) حي ا نزهلة)

ا فويه بن صالح) (23200 بن صالح)

املغرب.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

بتاريخ) بن صالح  با فويه  االبت ائية 

24)ماي)2022)تحت رقم)147.

779I

CCA CONSULTING

ACHKIT ALIMENTATION
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

CCA CONSULTING

 353,9eme ETG ESPACE IDRISS

 ANGLE BD MOHAMED

 V ET BD LA RESISTANCE

 CASABLANCA، 20300،

CASABLANCA MAROC

ACHKIT ALIMENTATION شركة 

عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي حي 

الحسني مجموعة د سكن 2 عمار2 

10 طابق األر�سي - 20450 ا  ار 

ا بيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

545513

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (25

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ACHKIT ALIMENTATION

غرض ا شركة بإوجاز):)ا تجار2.

حي) (: االجتماعي) املور  عنوان 

عمار2) (2 الحسني مجموعة د سكن)

ا  ار) (20450 (- األر�سي) طابق  (10

ا بيضاء)املغرب.
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أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)
درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: مينة  صيح) ا سي 2 
حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي 2 مينة  صيح عنوا ه(ا))حي)
12)طابق األول) 18)رقم) شريفة ز وة)
ا  ار) (20430 ا شق) عين  (8 ا شوة)

ا بيضاء)املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي 2 مينة  صيح عنوا ه(ا))حي)
12)طابق األول) 18)رقم) شريفة ز وة)
ا  ار) (20430 ا شق) عين  (8 ا شوة)

ا بيضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ا تجارية با  ار ا بيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.
780I

ORCOM FIDUS CONSULTING

TAMARILYS
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

ORCOM FIDUS CONSULTING
 AVENUE(GHANDY(LOT(H 254
 APP 01 CITE(DAKHLA(AGADIR

 AGADIR، 80000، AGADIR
MAROC

TAMARILYS شركة عات املسؤو ية 
املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي مكتب رقم 
4 ا طابق االول دار ا رايس شارع 

29 فبراور تا برجت اكادور - 80000 
اكادور املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 
املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
51649

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (21
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TAMARILYS

اوجار) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

شوق مفروشة

اوجاراملحالت ا تجارية

منذش عواري.

مكتب) (: االجتماعي) املور  عنوان 
رقم)4)ا طابق االول دار ا رايس شارع)

 80000 (- فبراور تا برجت اكادور) (29

اكادور املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

حصة) (500 (: وتيل) برو و  ا سي  

بويمة)100)درهم  لحصة).

(: الحسني) ا بوكيلي  هبة  ا سي 2 

500)حصة بويمة)100)درهم  لحصة)

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  برو و وتيل عنوا ه(ا))ز وة)

ا حي ا سوي�سي اكادور) (21  يبيا رقم)

80000)اكادور املغرب.

الحسني) ا بوكيلي  هبة  ا سي 2 
ا حي) (21 رقم) ز وة  يبيا  عنوا ه(ا))

اكادور) (80000 اكادور) ا سوي�سي 

املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  برو و وتيل عنوا ه(ا))ز وة)

ا حي ا سوي�سي اكادور) (21  يبيا رقم)

80000)اكادور املغرب

الحسني) ا بوكيلي  هبة  ا سي 2 
ا حي) (21 رقم) ز وة  يبيا  عنوا ه(ا))

ااكادور) (80000 اكادور) ا سوي�سي 

املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (08 بتاريخ) باكادور  ا تجارية 

2022)تحت رقم)110155.

781I

STE TIB COMPT SARL AU

A CUBE
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تذيين مسير ج و   لشركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتوى شارع املرابطين وز وة 

ا بخاري إقامة بغ ادي مكتب رقم 

05 ، 60000، وج 2 املغرب

A CUBE شركة عات املسؤو ية 

املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي عمار2 

ا نخيل رقم 83 شارع محم  

الخامس ا طابق 3 رقم 3 - 60000 

وج 2 املغرب.

تذيين مسير ج و   لشركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.37425

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تذيين) تم  (2022 ماي) (23 في) املؤرخ 
مسير ج و   لشركة ا سي (2))عالوي)

بو عب  هللا كمسير وحي 

تبذا إلقا ة مسير.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (06 بتاريخ) بوج 2  ا تجارية 

2022)تحت رقم)800.

782I

delta

DELTA SERVICE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

delta

 casablanca(casablanca، 20600،

casablanca maroc

DELTA SERVICE شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي (في طور ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي 144 شارع 

احم  بن باسو امل ا بر و�سي - 

20600 ا  ار ا بيضاء املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.329767

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
املؤرخ في)31)وو يوز)2019)تورر حل)
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)
 DELTA SERVICE ا وحي ) ا شريك 
درهم) (100.000 رأسما ها) مبلغ 
144)شارع) وعنوان مورها اإلجتماعي)
(- ا بر و�سي) امل  باسو  بن  احم  
ا  ار ا بيضاء)املغرب  تيجة) (20600

ل):)مشاكل في ا تمويل.
 144 ب) ا تصفية  مور  ح د  و 
شارع احم  بن باسو امل ا بر و�سي)
 mohssin.elhayani@gmail.com  -

ا  ار ا بيضاء)املغرب.)
و عين:

و) ا صم  مجلوز  عب   ا سي (2))
حي ا و س مباركة اقامة) عنوا ه(ا))
ا بر و�سي) (5 رقم) (2 عمار2) واسين 
ا بيضاء) ا  ار  (20600 ا  ربيضاء)

املغرب كمصفي)(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 14 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

 و بر)2019)تحت رقم)720298.

783I

ESPACE COMPETENCES SARL

AQUA SIRENE PRIVE
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

ESPACE COMPETENCES SARL
شارع ا ويراوان، عمار2 03 ، شوة 
 BOITE(POSTAL : .02، ا ذيون
70000 ، .1349، ا ذيون املغرب

AQUA SIRENE PRIVE شركة عات 
املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع ابو 
بكر ا ص وق، حي املسير2 - 70000 

ا ذيون املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

41339
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في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (21
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 AQUA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SIRENE PRIVE
مؤسسة) (: غرض ا شركة بإوجاز)

 ألنشطة املوازية  لتربية وا تذليم.
عنوان املور االجتماعي):)شارع ابو)
 70000 (- حي املسير2) بكر ا ص وق،)

ا ذيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: ا زاز) ماج 2  ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) ا زاز  ماج 2  ا سي 2 

ا ذيون)70000)ا ذيون املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) ا زاز  ماج 2  ا سي 2 

ا ذيون)70000)ا ذيون املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
أبريل) (25 بتاريخ) با ذيون  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1159/2022 .

784I

FB2H CONSEILS

 PARA ALJANOUB
ACHARQUI SARL

شركة عات املسؤو ية املح ود2
تأسيس شركة

FB2H CONSEILS
 N°05 BLOC(P(CITE(LA
 RÉSISTANCE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

 PARA ALJANOUB ACHARQUI
SARL شركة عات املسؤو ية 

املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 02 
تجزئة ا نادر - 45000 ورزازات 

املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

11971
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 وو يو) (01
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 PARA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. ALJANOUB ACHARQUI SARL
بيع) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
الخاصة) وامللحوات  املستلزمات 
صي ال ية) ا شبه  باملستحضرات 
املكمالت) و  ا تجميل  ومستحضرات 
ا غذائية؛ا تجار2 بشكل عام وتوزيع)
استيراد) جميع املنتجات وا بضائع؛•)

وتص ور..
رقم) (: االجتماعي) املور  عنوان 
ورزازات) (45000 (- تجزئة ا نادر) (02

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 70.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  بوحمي  موالي ا يزو ):)100 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة.
ا سي  بوعياد عب  ا صم ):)100 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
 100 (: ا سي  اورتي عب  ا رحيم)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
ا سي  او كبير حسن):)100)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
ا سي  ب اني موالي ووسف):)100 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
 100 (: سلمان) زي وني  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
 100 (: ا سي   خلي عب  ا لطيف)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا يزو ) موالي  بوحمي   ا سي  
تغرمت) تصومذت  حي  عنوا ه(ا))

 والن)45000)ورزازات املغرب.
ا صم ) عب   بوعياد  ا سي  
 45000 1538)حي ا وح 2) عنوا ه(ا))

ورزازات املغرب.
ا رحيم) عب   اورتي  ا سي  
 45000 ا وح 2) حي  (208 عنوا ه(ا))

ورزازات املغرب.
عنوا ه(ا)) حسن  او كبير  ا سي  
ورزازات) (45000 ا وح 2) حي  (1510

املغرب.
ووسف) موالي  ب اني  ا سي  
 45000 املسير2) حي  (253 عنوا ه(ا))

ورزازات املغرب.
عنوا ه(ا)) سلمان  زي وني  ا سي  
عمار2) (4 ا رحمة م س) بارك  تجزئة 
ا  ار) (20000 بوعز2) دار  (2 شوة) (1

ا بيضاء)املغرب.
ا لطيف) عب   ا سي   خلي 
املحم ي) ا حي  (137 عنوا ه(ا))

45000)ورزازات املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  زاركة عب  ا كريم عنوا ه(ا))
دوار تابو ت ترميكت)45000)ورزازات)

املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (06 االبت ائية بورزازات بتاريخ)

2022)تحت رقم)217.
785I

EUROAFRICO PLAST

EUROAFRICO PLAST
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

EUROAFRICO PLAST
ا رباط ، 12000، ا رباط املغرب

EUROAFRICO PLAST شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي 79 شارع 

ابن سينا ا طابق ا ثاني ا شوة 
6 أك ال ا رباط - 10090 ا رباط 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

160607

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 

تم إع اد ا وا ون) (2021 أكتوبر) (11

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EUROAFRICO PLAST

تصميم) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

وتصنيع املنتجات ا بالستيكية.

79)شارع) عنوان املور االجتماعي):)

 6 ا شوة) ا ثاني  ا طابق  سينا  ابن 

ا رباط) (10090 (- ا رباط) أك ال 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: هشام) ابريشة  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) هشام  ابريشة  ا سي  

135)حي املغرب ا ذربي تمار2)12000 

تمار2 املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) هشام  ابريشة  ا سي  

135)حي املغرب ا ذربي تمار2)12000 

تمار2 املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (30 بتاريخ) با رباط  ا تجارية 

2022)تحت رقم)125077.

786I
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gest consultants

BREST CONSEIL
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

gest consultants
15 ز وة ا وا�سي إ ياس املذاريف 

ا  ار ا بيضاء، 20100، ا  ار 
ا بيضاء املغرب

BREST CONSEIL شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي زاوية ز وة 

موزار و شارع ا فا اقامة  وبوتي 
برادي طابق 7 - 20013 ا  ار 

ا بيضاء املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
544927

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (16
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 BREST(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CONSEIL
وكا ة) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

 التصال).
عنوان املور االجتماعي):)زاوية ز وة)
موزار و شارع ا فا اقامة  وبوتي برادي)
ا بيضاء) ا  ار  (20013  -  7 طابق)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 10.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:
 100 (: ا سي 2 جيهان ابن االمين)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

االمين) ابن  جيهان  ا سي 2 
تجزئة) دو زاك  اقامة  عنوا ه(ا))
 20012  41 رقم) سن باد عمار2 ب2)

ا  ار ا بيضاء)املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
االمين) ابن  جيهان  ا سي 2 
تجزئة) دو زاك  اقامة  عنوا ه(ا))
 20012  41 رقم) سن باد عمار2 ب2)

ا  ار ا بيضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 01 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)825933.

787I

STE AGEFICO SARL

BELMEKKI SERVICIOS
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
12 شارع عمر الخيام ا طابق ا ثاني 

رقم 4 ، 90000، طنجة املغرب
BELMEKKI SERVICIOS شركة 

عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي مجمع 
باب األ   س مجموعة 30 عمار2 14 
ا طابق األر�سي ا شوة رقم 257 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
127911

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (27
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BELMEKKI SERVICIOS

خ مة) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
املراقبة وا تحليل  لمنتجات الجاهز2.
مجمع) (: االجتماعي) املور  عنوان 
باب األ   س مجموعة)30)عمار2)14 
 -  257 رقم) ا شوة  األر�سي  ا طابق 

90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  سفيان بلمكي):)100)حصة)

بويمة)1.000)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) بلمكي  سفيان  ا سي  
 90000  10 رقم) (1 ز وة) حي مرابط 

طنجة املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) بلمكي  سفيان  ا سي  
 90000  10 رقم) (1 ز وة) حي مرابط 

طنجة املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (06 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)254480.

788I

ESPACE COMPETENCES SARL

 LA SIRENE DOREE-ALKHEIR
PRIVE

شركة عات املسؤو ية املح ود2
تأسيس شركة

ESPACE COMPETENCES SARL
شارع ا ويراوان، عمار2 03 ، شوة 
 BOITE(POSTAL : .02، ا ذيون
70000 ، .1349، ا ذيون املغرب
 LA SIRENE DOREE-ALKHEIR

PRIVE شركة عات املسؤو ية 
املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع ابو 
بكر ا ص وق، ، حورية 02، حي 
املسير2، ا ذيون. ا ذيون 70000 

ا ذيون املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
41747

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (25
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 LA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SIRENE DOREE-ALKHEIR

.PRIVE
م رسة) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

 لتذليم االبت ائي واالع ادي.
شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 
حي) (،02 حورية) (، ابو بكر ا ص وق،)
 70000 ا ذيون) ا ذيون.) املسير2،)

ا ذيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: ا زاز) ماج 2  ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) ا زاز  ماج 2  ا سي 2 

ا ذيون)70000)ا ذيون املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) ا زاز  ماج 2  ا سي 2 

ا ذيون)70000)ا ذيون املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (25 بتاريخ) با ذيون  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1460/2022 .
789I

EXPERTISE AUDIT AND ACCOUNTANCY

KALISAR CONSTRUCTIONS
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تفويت حصص

 EXPERTISE AUDIT AND
ACCOUNTANCY

رقم 20 ز وة محم  ا كغاط شوة 2 
فاس ، 30000، فاس املغرب
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 KALISAR CONSTRUCTIONS

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 

20 ز وة محم  ا كغاط شوة 2 - 

30000 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.56569

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

تمت) (2022 ماي) (27 في) املؤرخ 

املصادقة على):

ا  هبي) عزيز  ((2) ا سي ) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (300

((2) ا سي ) حصة  فائ 2  (1.000

فيصل فرحان بتاريخ)27)ماي)2022.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (

وو يو) (06 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2446.

790I

FOR NEGOCE

 STE SINTRA SUD DES
TRAVAUX

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

FOR NEGOCE

شارع مكة ز وة ا سرو عمار2 رقم 

65 شوة رقم 01 ا ذيون. شارع مكة 
ز وة ا سرو عمار2 رقم 65 شوة 

رقم 01 ا ذيون.، 70000، ا ذيون 

املغرب

 STE SINTRA SUD DES TRAVAUX

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع مكة 
ز وة ا سرو عمار2 رقم 65 رقم شوة 

رقم 01 ا ذيون 70000 ا ذيون 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

41707

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 

ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (24

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SINTRA SUD DES TRAVAUX

ا بناء) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

واالشغال ا ذمومية.

شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 

65)رقم) مكة ز وة ا سرو عمار2 رقم)

شوة رقم)01)ا ذيون)70000)ا ذيون)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

(: ا كنتاوي) اسماعيل  ا سي  

درهم) (100 بويمة) حصة  (1.000

 لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا كنتاوي) اسماعيل  ا سي  

رقم) ا ثاني  الحسن  شارع  عنوا ه(ا))

ا ذيون) (70000 الحسني) ا حي  (20

املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا كنتاوي) اسماعيل  ا سي  

رقم) ا ثاني  الحسن  شارع  عنوا ه(ا))

ا ذيون) (70000 الحسني) ا حي  (20

املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (24 بتاريخ) با ذيون  االبت ائية 

2022)تحت رقم)2252.

791I

SOCIETE SEJD SARL

MAÇONOR SARL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

SOCIETE SEJD SARL

 RES SOUFIANE RUE HASSAN

 IBN(OUAZZANE(N 6 ، 90000،

TANGER MAROC

MAÇONOR SARL شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 21 إقامة 

شاوية شارع ووسف ابن تشفين 
ز وة رشي  ر�سى - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

127669

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (06

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MAÇONOR SARL

أشغال) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا بناء.

عنوان املور االجتماعي):)21)إقامة)

شاوية شارع ووسف ابن تشفين ز وة)
رشي  ر�سى)-)90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  حسن مهت ي):)334)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

333)حصة) (: ا سي  فري  مهت ي)

بويمة)100)درهم  لحصة).

ا سي  عب  الحكيم مهت ي):)333 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) مهت ي  حسن  ا سي  
 22000 عياط) بني  املول  اوت  دوار 

ازيالل املغرب.
عنوا ه(ا)) مهت ي  فري   ا سي  
 22000 عياط) بني  املول  اوت  دوار 

ازيالل املغرب.
مهت ي) الحكيم  عب   ا سي  
دوار اوت املول بني عياط) عنوا ه(ا))

22000)ازيالل املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) مهت ي  حسن  ا سي  
 22000 دوار اوت املول بني اعياط)

ازيالل املغرب
عنوا ه(ا)) مهت ي  فري   ا سي  
 22000 دوار اوت املول بني اعياط)

ازيالل املغرب
مهت ي) الحكيم  عب   ا سي  
دوار اوت املول بني عياط) عنوا ه(ا))

22000)ازيالل املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (31 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)254240.

792I

EXPERTISE AUDIT AND ACCOUNTANCY

KALISAR CONSTRUCTIONS
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تذيين ممثل قا وني  لشركة

 EXPERTISE AUDIT AND
ACCOUNTANCY

رقم 20 ز وة محم  ا كغاط شوة 2 
فاس ، 30000، فاس املغرب

 KALISAR CONSTRUCTIONS
«شركة عات املسؤو ية املح ود2»
وعنوان مورها االجتماعي: رقم 

20 ز وة محم  ا كغاط شوة 2 - 
30000 فاس املغرب.

«تذيين ممثل قا وني  لشركة»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.56569
بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
وتبذا) (2022 ماي) (27 في) املؤرخ 
تذيين) تورر  ج د   تذيين مسير(ون))

املمثل(ون))ا وا وني(ون):)
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-)فرحان فيصل

-)دهبي عزيز

 KALISAR CONSTRUCTIONS -

املح ود2) املسؤو ية  عات  شركة 

 20 رقم) ا كائن مورها اإلجتماعي ب:)

 30000 2 ز وة محم  ا كغاط شوة)

فاس املغرب

عن ) ا تجاري  ا سجل  رقم 

االقتضاء:)56569

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (06 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2446.

793I

ste(imtiyaz(conseils(sarl

ILYANA DEVELOPPEMENT
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

ste(imtiyaz(conseils(sarl

1 ز وة ا ذربية ا سذودوة ا طابق 

االول ثوة رقم 5 امل ونة الج و 2 

فاس ، 30000، فاس املغرب

 ILYANA DEVELOPPEMENT

شركة عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي شوة 

17 ا طابق 4 قطذة 44 ا رياض 

ا ياسمين طريق عين ا شوف فاس - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

72797

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (13

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ILYANA DEVELOPPEMENT

منذش) (* (: غرض ا شركة بإوجاز)

عواري.

 17 :)شوة) عنوان املور االجتماعي)

ا طابق)4)قطذة)44)ا رياض ا ياسمين)

 30000 (- طريق عين ا شوف فاس)

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  عب  ا رحيم االزهري):)500 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

 200 (: االزهري) امله ي  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

ا سي  عادل االزهري):)300)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

االزهري) ا رحيم  عب   ا سي  

باب) تجزئة  س  (06 رقم) عنوا ه(ا))

فاس) ا شوف  عين  طريق  سالم 

30000)فاس املغرب.

ا سي  امله ي االزهري عنوا ه(ا))

عين) طريق  اسماء) تجزئة  (65 رقم)

ا شوف فاس)30000)فاس املغرب.

عنوا ه(ا)) االزهري  عادل  ا سي  

عين) طريق  اسماء) تجزئة  (65 رقم)

ا شوف فاس)30000)فاس املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

االزهري) ا رحيم  عب   ا سي  

باب) تجزئة  س  (06 رقم) عنوا ه(ا))

فاس) ا شوف  عين  طريق  سالم 

30000)فاس املغرب

ا سي  امله ي االزهري عنوا ه(ا))

عين) طريق  اسماء) تجزئة  (65 رقم)

ا شوف فاس)30000)فاس املغرب

عنوا ه(ا)) االزهري  عادل  ا سي  

عين) طريق  اسماء) تجزئة  (65 رقم)

ا شوف فاس)30000)فاس املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (03 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2431.

794I

FIDUCIAIRE BILAL

TELINTEC
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
رفع رأسمال ا شركة

FIDUCIAIRE BILAL
 BP(S64 MEKNES(PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
TELINTEC شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي محل 3-2 
عمار2 17 اقامة ريم 3 ا تضامن 1 - 

50000 مكناس املغرب.
رفع رأسمال ا شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.38219

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تم) (2022 وو يو) (06 في) املؤرخ 
ق ره) بمبلغ  ا شركة  رأسمال  رفع 
«900.000)درهم»)أي من)«100.000 
درهم») (1.000.000» إلى) درهم»)
مواصة مع دوون) إجراء) (: عن طريق)
ا شركة املح د2 املو ار و املستحوة.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (08 بتاريخ) بمكناس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2120.
795I

AL AGADIR

سوكا سوس
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

AL AGADIR
 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme(etage(appt
imm(amine، 80000 9، أكادور 

maroc
سوكا سوس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 123 
تجزئة تينمل اوت ملول - 80000 

اوت ملول أكادور املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

26247

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 

ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (10

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

سوكا) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

سوس).

تسويق) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

وغير) ا غذائية  املنتجات  وتوزيع 

ا غذائية.

عنوان املور االجتماعي):)رقم)123 

تجزئة تينمل اوت ملول)-)80000)اوت)

ملول أكادور املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  محم  ملهور):)1.000)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) ملهور  محم   ا سي  

ملول) اوت  الحنان  تجزئة  (123 رقم)

80000)اوت ملول أكادور املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) ملهور  محم   ا سي  

ملول) اوت  الحنان  تجزئة  (123 رقم)

80000)اوت ملول أكادور املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (06 بتاريخ) با زكان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1061.

796I
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FACE FIDUCIAIRE

YEROSCORP
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE
209 شارع مصطفى املذني ا طابق 

ا ثا ث رقم 6 ، 20130، ا  ار 
ا بيضاء املغرب

YEROSCORP شركة عات 
املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 201 شارع 
مصطفي املذاني ط 2 ش 9 - 20130 

ا  ارا بيضاء املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

544605
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (21
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YEROSCORP
أو) تاجر  (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

وسيط استيراد وتص ور)؛)تاجر.
عنوان املور االجتماعي):)201)شارع)
مصطفي املذاني ط)2)ش)9 - 20130 

ا  ارا بيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 500 (: تاج ا  ون) ا سي 2 صفاء)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
ا سي 2 يسرى حرار):)500)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا  ون) تاج  صفاء) ا سي 2 
رقم) (1 ا فا) فيال  اقامة  عنوا ه(ا))
 20000 ا بيضاء) بوعز2  دار  (41

ا  ارا بيضاء)املغرب.

عنوا ه(ا)) يسرى  حرار  ا سي 2 
2حي) 1ش) ط) الجوزي  ابن  ز وة  (6
 20000 ا بيضاء) املستشفيات 

ا  ارا بيضاء)املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا  ون) تاج  صفاء) ا سي 2 
رقم) (1 ا فا) فيال  اقامة  عنوا ه(ا))
 20000 ا بيضاء) بوعز2  دار  (41

ا  ارا بيضاء)املغرب
عنوا ه(ا)) يسرى  حرار  ا سي 2 
2حي) 1ش) ط) الجوزي  ابن  ز وة  (6
 20000 ا بيضاء) املستشفيات 

ا  ارا بيضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 27 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)-.
797I

STE LORD CAR

STE LORD CAR
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

STE LORD CAR
14 شارع سي ي بلذباس وب ور 
 OUJDA، 08 ا طابق 02 رقم
60000، OUJDA(MAROC

STE LORD CAR شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي 14 شارع 
سي ي بلذباس وب ور ا طابق 02 
رقم 08 - 60000 وج 2 املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
39423

في) مؤرخ  موثق  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (18
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LORD CAR
كراء) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا سيارات.
14)شارع) عنوان املور االجتماعي):)
سي ي بلذباس وب ور ا طابق)02)رقم)

08 - 60000)وج 2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

10.000.000)درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: ا ذا م عب اال ه) ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي 2 ا ذا م عب اال ه عنوا ه(ا))
ظهر ملحلة تجزئة ا كاد شارع س3)رقم)

65 60000)وج 2 املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  ا ذا م عب اال ه عنوا ه(ا))
ظهر ملحلة تجزئة ا كاد شارع س3)رقم)

65 60000)وج 2 املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ا تجارية بوج 2 بتاريخ)26)ماي)2022 

تحت رقم)1620.
798I

FLASH ECONOMIE

 COMPAGNIE MAROCAINE
 DE LOCATION DE

 MATERIELS DE
CONSTRUCTION

شركة عات املسؤو ية املح ود2
قفل ا تصفية

 STE » COMPAGNIE
 MAROCAINE DE LOCATION
 DE MATERIELS DE

 CONSTRUCTION(»SARL
محضر) محتوى  خالل  من 
املؤرخ) االستثنائي  ا ذام  الجمع 
تم) دادس  ببوما ن  في14/04/2022)

االتفاق على)
قا و ية  لشركة) تصفية  (-
مذ ات) املغربية  تأجير  «ا شركة 

ا تي ووع مورها في) (» ش.م.م) ا بناء»)
دوار أ و  يزم أوميضر تنغيير.

عب ) أفور و  ا سي :) تذيين  (-
ا رحمان املكلف با تصفية ا وا و ية.
بكتابة) تم  ا وا وني:) اإلو اع 
ااٍلبت ائية) باملحكمة  ا ضبط 
رقم:203/2022.  تحت  تنغير 

بتاريخ21/04/2022

799I

FLASH ECONOMIE

HOTEL NEW MARS
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

 STE «HOTEL(NEW(MARS» SARL
AU

إعالن عن تأسيس شركة
املسؤو ية) عات  شركة  تأسست 
من) ا وحي   املح ود2  لشريك 
في) مؤرخ  عرفي  عو   محتوى  خالل 
خصائصها) بورزازات  (14/12/2021

ا ذامة كا تالي:
«أوتيل  يو) ا وا و ية) ا تسمية 

مارس»)ش.م.م.ش.و)
 100000 ااٍلجتماعي:) ا رأسمال 
1000)حصة بمبلغ) درهم موسم إلى)

100)درهم  لحصة موزعة كا تالي:
-ا سي  اسمون الحسين)100000 
درهم موسم إلى)1000)حصة),ر.ب.ت)
حمو) أوت  بـ) ,ا ساكن  (PA  31198

بوما ن دادس تنغير.
ا ه ف ااٍلجتماعي):فن ق)-)مطذم)
دوار أوت حمو) (: ااٍلجتماعي) املور 

أوت س رات جبل ا ذليا تنغير).
م 2 ا شركة:)99)سنة.

ا شركة) و ور  ا شركة:) تسيير 
ويسيرها ا سي  اسمون الحسين مل 2)

غير مح د2.
ا سجل) و  ا وا وني  اإلو اع 
ا ضبط) بكتابة  تم  (: ا تجاري)
باملحكمة ااٍلبت ائية بورزازات).)تحت)
بتاريخ) (3531 ا تجاري) ا سجل  رقم 

 10/01/2022

800I
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FISCALEX MAROC

DAR JAGUAR
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC

DAR JAGUAR شركة عات 
املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 7. 
8 درب املسفيوي ا رحبة ا و ومة 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

32877
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2008 أبريل) (04
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 DAR (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JAGUAR
دار) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا ضيافة.
 .7 رقم) (: االجتماعي) املور  عنوان 
ا و ومة) ا رحبة  املسفيوي  درب  (8

مراكش)-)40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 50.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:
 100 (: كيلير) ا يكسا  ر  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
 400 (: سيلفر) ا سي 2  وسيا 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  ا يكسا  ر كيلير عنوا ه(ا))

ا كلترا)0000)ا كلترا ا كلترا.
عنوا ه(ا)) سيلفر  ا سي 2  وسيا 

ا كلترا)0000)ا كلترا ا كلترا.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  ا يكسا  ر كيلير عنوا ه(ا))
ا كلترا)0000)ا كلترا ا كلترا

عنوا ه(ا)) سيلفر  ا سي 2  وسيا 
ا كلترا)0000)ا كلترا ا كلترا

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ا تجارية بمراكش بتاريخ)-)تحت رقم-.

801I

AL AGADIR

STE YOUDKAM GPS-
ACCESS SARL

شركة عات املسؤو ية املح ود2
تأسيس شركة

AL AGADIR
 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme(etage(appt
imm(amine، 80000 9، أكادور 

maroc
 STE YOUDKAM GPS-ACCESS

SARL شركة عات املسؤو ية 
املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 153 
بلوك د حي رياض ا سالم اكادور 

80000 أكادور املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

51641
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (20
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YOUDKAM GPS-ACCESS SARL
تركيب) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
وصيا ة مذ ات األمن و  ظام تح و )

املواقع.
عنوان املور االجتماعي):)رقم)153 
اكادور) ا سالم  رياض  حي  د  بلوك 

80000)أكادور املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)
درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: ا تنوتي) كمال  ا سي  
حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) ا تنوتي  كمال  ا سي  
أكادور)80000)أكادور املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) ا تنوتي  كمال  ا سي  
أكادور)80000)أكادور املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (06 بتاريخ) باكادور  ا تجارية 

2022)تحت رقم)110142.
802I

محاسب مذتم ):)عتيڭي محم  كمال

 DIMENSION 4 
ARCHITECTURE SARL/AU
شركة عات املسؤو ية املح ود2

قفل ا تصفية

محاسب مذتم  : عتيڭي محم  
كمال

رقم 20 ز وة ا زياني شوة 07 عمار2 
ودغيري وج 2 ، 60000، وج 2 

املغرب
 DIMENSION 4 ARCHITECTURE 

SARL/AU شركة عات املسؤو ية 
املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي : ركن 
شارع جاكرتا واملالزم بلحسين ، 

عمار2 ا سذي ي ، ا طابق ا ثاني ، 
وج 2 - 60000 وج 2 املغرب.

قفل ا تصفية
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

.20649
ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تورر حل) (2022 24)مارس) املؤرخ في)
 DIMENSION 4 ARCHITECTURE
املسؤو ية) عات  شركة  (SARL/AU
 10.000 رأسما ها) مبلغ  املح ود2 
درهم وعنوان مورها اإلجتماعي ركن)
شارع جاكرتا واملالزم بلحسين)،)عمار2)

(- ،)وج 2) ا طابق ا ثاني) (، ا سذي ي)
60000)وج 2 املغرب  تيجة ال عجز)

املتراكم منذ سنوات.
و عين:

و) احم   ذرو�سي  ا سي (2))
شارع) (1 ا طابق) (8 ا شوة) عنوا ه(ا))
امللك حسين م ج فاس)30000)فاس)

املغرب كمصفي)(2)) لشركة.
و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)
بتاريخ)24)مارس)2022)وفي ركن شارع)
عمار2) (، بلحسين) واملالزم  جاكرتا 
(- ،)وج 2) ا طابق ا ثاني) (، ا سذي ي)

60000)وج 2 املغرب.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ا تجارية بوج 2 بتاريخ)05)ماي)2022 

تحت رقم)623.

803I

SOS GESTION COMPTABILITE ET CONSEIL

BE INVEST
شركة عات املسؤو ية املح ود2

رفع رأسمال ا شركة

BE INVEST
ش.)م.)م

رقم)121)ز وة  ورمن ي ا فا ا  ار)
ا بيضاء

RC N°340065
بــــ) ا شــركــاء) قرار  بموتــ�سى 
 BE INVEST 16/05/2022) ـــشركة)

ش.م.م،)قرر ما ولي):)
ا رفع من راسمال ا شركة من) (-
درهم) (110.000 الى) درهم  (10.000
درهم) (100.000 زياد2) طريق  عن 
باص ار) ج و 2  كمساهمات  و وة 
درهم) (100 بويمة) حصة  (1.000
 لحصة ا واح 2.وق  تم او اع مبلغ)
100.000)درهم في حسلب بنكي   ى)

ا شركة
من ا وا ون) (7 و) (6 تغيير ا بن ) (-

االسا�سي  لشركة
-)تحيين ا وا ون االسا�سي  لشركة
في) ا وا وني  اإلو اع  تم  (-
بتاريخ) با بيضاء) ا تجارية  املحكمة 

30/05/2022)تحت رقم)825786

804I
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FINANCES.NET

FRIGO OULED HRIZ SARL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

توسيع نشاط ا شركة)

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI(TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

 FRIGO OULED HRIZ SARL
شركة عات املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها االجتماعي شارع 
ابطال عمار2 17 شوة 12 أك ال 
ا رباط. - 10000 ا رباط املغرب.

توسيع نشاط ا شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.71531
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
املؤرخ في)08)ماي)2019)تمت إضافة)
إلى نشاط ا شركة) ا تا ية  األنشطة 

الحالي):
قرر الجمع ا ذام  لشر كة توسيع)
على) االجتماعي  لشركة  ا غرض 

ا نحو ا تالي:
 ول ا بضائع.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
وو يو) (06 بتاريخ) با رباط  ا تجارية 

2022)تحت رقم)125248.
805I

FINANCES.NET

SCompute SARL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI(TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

SCompute SARL شركة عات 
املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي فيال رقم 
9 ك 4 ز وة ا نج  حي ا رياض ، 
ا رباط - 10000 ا رباط املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

160791

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 وناور) (21

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SCompute SARL

غرض ا شركة بإوجاز):)تكنو وجيا)

املذلوميات)(مبرمج)،)محلل)،)مصمم)

اإل كترو ية) املذ ات  تسويق  ((

واملذلوماتية.

:)فيال رقم) عنوان املور االجتماعي)
(، ا رياض) حي  ا نج   ز وة  (4 ك) (9

ا رباط)-)10000)ا رباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 500 (: باعية) الحق  عب   ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

ا سي  عادل املسيح):)500)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  عادل املسيح عنوا ه(ا))حي)
 12000 تمار2) (235 رقم) املسير012)

تمار2 املغرب.

ا سي  عب  الحق باعية عنوا ه(ا))

 25 شوة) (8 عمار2) بالحسن  تجزئة 

تمار2) (12000 تمار2) ا ذهب  واد  حي 

املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  عب  الحق باعية عنوا ه(ا))

 25 شوة) (8 عمار2) بالحسن  تجزئة 

تمار2) (12000 تمار2) ا ذهب  واد  حي 

املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (06 بتاريخ) با رباط  ا تجارية 

2022)تحت رقم)125256.

806I

ALLEGEANCE CONSULTING

 MOROCCAN HANDMADE
LUXURY SARL

شركة عات املسؤو ية املح ود2
تأسيس شركة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة ا رودني تواطع شارع طا طان 
و شارع  بنان اقامة  ينى رقم 51&50 

، 90000، طنجة املغرب
 MOROCCAN HANDMADE
LUXURY SARL شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع كاب 
سبارتل ، مذرض األ   س  لتجار 
، ا طابق ا سفلي - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

254527
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (26
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 MOROCCAN HANDMADE

. LUXURY SARL
تسويق) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

املفروشات با تجزئة.
عنوان املور االجتماعي):)شارع كاب)
األ   س  لتجار) مذرض  (، سبارتل)
طنجة) (90000 (- ا سفلي) ا طابق  (،

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا ذرو�سي) استيتو  رشي   ا سي  
درهم) (1.000 بويمة) حصة  (50 (:

 لحصة).
50)حصة) (: ا سي  محم  شمليخ)

بويمة)1.000)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

ا ذرو�سي) استيتو  رشي   ا سي  
شارع) (3 جيراري) حي  عنوا ه(ا))
الحاجب رقم)5)طنجة)90000)طنجة)

املغرب.
عنوا ه(ا)) شمليخ  محم   ا سي  

هو ن ا)99135)هو ن ا هو ن ا.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا ذرو�سي) استيتو  رشي   ا سي  
شارع) (3 جيراري) حي  عنوا ه(ا))
الحاجب رقم)5)طنجة)90000)طنجة)

املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (07 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)127963.

807I

FLASH ECONOMIE

SOCIÉTÉ VIVANT NASSIRI
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

Société vivant nassiri شركة عات 
املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 67 ز وة 
عزيز بالل ا طابق 2 رقم 3 مذاريف - 

20000 ا  ار ا بيضاء املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

545663
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (31
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Société vivant nassiri
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غرض ا شركة بإوجاز):)شراء)وبيع)
املباني أو ا ذمليات ا ذوارية األخرى.

ز وة) (67 (: عنوان املور االجتماعي)
عزيز بالل ا طابق)2)رقم)3)مذاريف)-)

20000)ا  ار ا بيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 120.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 400 (: هاجر) از كض  ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
 400 (: سمير2) از كض  ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
 400 (: بوشر2) از كض  ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) هاجر  از كض  ا سي 2 
ممر شومان فلوري حي الرميطاج) (2

20000)ا  ار ا بيضاء)املغرب.
ا سي 2 از كض سمير2 عنوا ه(ا))
الرميطاج) حي  فلوري  طريق  ممر  (2

20000)ا  ار ا بيضاء)املغرب.
ا سي 2 از كض بوشر2 عنوا ه(ا))
193)عين) 31)رقم) 2)ز وة) حي االسر2)
ا شق)20000)ا  ار ا بيضاء)املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) هاجر  از كض  ا سي 2 
ممر شومان فلوري حي الرميطاج) (2

20000)ا  ار ا بيضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 07 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826750.
808I

FIDUC

BINAE & DECO
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

FIDUC
 10Rue(liberté(étage 3,

 Appartement 5, Casabalanca
Maroc ، 20120 -، ا  ار ا بيضاء 

املغرب
BINAE & DECO شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي 10 ز وة 
الحرية ا طابق 3 شوة 5 - 20120 

ا  ارا بيضاء املغرب 
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

544123
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (18
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 BINAE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.&(DECO
أعمال) (- (: غرض ا شركة بإوجاز)
ا رخام) املختلفة،) وا تطوير  ا بناء)

والخزف،)ا بالط وأعمال الحفر)؛
-)أعمال ا  فذات ا فنية)(سباكة،)

كهرباء،)تكييف،)إلخ))؛
(ا طالءات،) ا تشطيب) أعمال  (-
واألملنيوم،) املذادن  الخشب،) جار2 
املذ ات) املطابخ،) ا  ها ات،)

واألعمال املتنوعة))؛
تج و  وتحسين) -)صيا ة املباني،)

ا ذوارات)؛
-)شراء)،بيع وتسويق مواد ا بناء)؛
تص ور وتجار2 جميع) استيراد،) (-
بمجال) املتذلوة  واملواد  املنتجات 

ا بناء..
ز وة) (10 (: عنوان املور االجتماعي)
 20120  -  5 شوة) (3 الحرية ا طابق)

ا  ارا بيضاء)املغرب).
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 10.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:
50)حصة) (: ا سي  عثمان حسن)

بويمة)100)درهم  لحصة).
50)حصة) (: ا سي  توفيق ا رحالي)

بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  عثمان حسن عنوا ه(ا))حي)

ا فالح ز وة)8)ا رقم)23)ا  ارا بيضاء)

20000)ا  ارا بيضاء)املغرب).

عنوا ه(ا)) ا رحالي  توفيق  ا سي  

شارع ا ذوي  رقم) (1 اقامة ا نخلة أ)

ا  ارا بيضاء) (20000 ا بيضاء) (10

املغرب).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  عثمان حسن عنوا ه(ا))حي)

ا فالح ز وة)8)ا رقم)23)ا  ارا بيضاء)

20000)ا  ارا بيضاء)املغرب)

عنوا ه(ا)) ا رحالي  توفيق  ا سي  

شارع ا ذوي  رقم) (1 اقامة ا نخلة أ)

ا  ارا بيضاء) (20000 ا بيضاء) (10

املغرب)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ا تجارية با  ار ا بيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.

809I

ACDEN

ميترونيك

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

تذيين أعضاء)مجلس اإلدار2

ACDEN

 Boulevard(Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème(étage ،

20380، CASABLANCA(MAROC

ميترو يك «شركة املساهمة»

وعنوان مورها االجتماعي: ركن شارع 

إميل برو يه و ويس فيري ، عين 

برجة ، - - ا  ار ا بيضاء املغرب.

«تذيين أعضاء مجلس اإلدار2»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.41757

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

املؤرخ في)15)أبريل)2022

تورر تذيين أعضاء)مجلس اإلدار2)

خالل ا سنوات املا ية ا تا ية:)

2022 -

2023 -

2024 -

األشخاص ا طبيذيون:)

حمي ) ا شناوي  ا سي (2))

وا كائن) متصرف  بصفته(ا))

 7 ا طابق) أ فا  حطام  ب:) عنوا ه(ا))

شوة)A707)شارع عب  هللا بن شريف)

-)ا  ار ا بيضاء)املغرب

ا سي (2))ا كاس محم  بصفته(ا))

ا رئيس امل ور ا ذام وا كائن عنوا ه(ا))

و ويس) برو يه  إميل  شارع  ركن  ب:)

ا بيضاء) ا  ار  (- برجة) عين  (، فيري)

املغرب

فاطمة) ا كاس  ا سي (2))

بصفته(ا))متصرف وا كائن عنوا ه(ا))

و ويس) برو يه  إميل  شارع  ركن  ب:)

ا بيضاء) ا  ار  (- برجة) عين  (، فيري)

املغرب

ا سي (2))ا كاس حسن بصفته(ا))

ركن) ب:) متصرف وا كائن عنوا ه(ا))

شارع إميل برو يه و ويس فيري)،)عين)

برجة)-)ا  ار ا بيضاء)املغرب

ا كاس رضا بصفته(ا)) ا سي (2))

ركن) ب:) متصرف وا كائن عنوا ه(ا))

شارع إميل برو يه و ويس فيري)،)عين)

برجة)-)ا  ار ا بيضاء)املغرب

األشخاص املذنويون:)

عات) «شركة  هو  دنغ) تاجبار 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

وا كائن) متصرف  بصفتها  ا وحي »)

ا فتح) مسكن  ب:) االجتماعي  مورها 

ا روضاني) إبراهيم  امت اد  (، (217 (،

ا  ار) (- (،3 رقم) (، األول) ا طابق  (،

با سجل) واملسجلة  املغرب  ا بيضاء)

ا تجاري تحت رقم:)416363

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 07 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826833.

810I
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GLOFID

LOGISTIQUE ECOMMERCE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

GLOFID
196 شارع ا سفير بن عائشة ا طابق 

ا ثاني ا رقم 4 ، 20300، ا  ار 
ا بيضاء املغرب

 LOGISTIQUE ECOMMERCE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي 75شارع 
11 وناور ا طابق األول ا شوة ر169 

- 20000 ا  ارا بيضاء املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
545967

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (11
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. LOGISTIQUE ECOMMERCE
ا برو ) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا سريع و ول ا بضائع.
75شارع) (: عنوان املور االجتماعي)
11)وناور ا طابق األول ا شوة ر169 - 

20000)ا  ارا بيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: بوشلوش) أ وار  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) بوشلوش  أ وار  ا سي  
حي ا رحامنة م)9)رقم)132)ا هراويين)

20000)ا  ار ا بيضاء)املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) بوشلوش  أ وار  ا سي  
حي ا رحامنة م)9)رقم)132)ا هراويين)

20000)ا  ار ا بيضاء)املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 08 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826899.

811I

FLASH ECONOMIE

ALOUSS
شركة عات املسؤو ية املح ود2

رفع رأسمال ا شركة

ALOUSS

شركة عات مسؤو ية مح ود2
رأسما ها:5000000 درهم

مورها االجتماعي:حي ا نهضة 1 

مجمع رقم 150 رقم 1 ا رباط
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

50901

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

املؤرخ بتاريخ)14)ابريل)2022)قرر ما)

ولي):
من) ا شركة  راسمال  رفع 

1500000)درهم الى)5000000)درهم

ا نظام) من  (7 ا فصل) تذ ول 

األسا�سي  لشركة

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (19 بتاريخ) با رباط  ا تجارية 

2022)تحت رقم)3647.

812I

PREMIUM FINANCE

TARUSSIMINE
شركة عات املسؤو ية املح ود2

رفع رأسمال ا شركة

PREMIUM FINANCE

 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 TARUSSIMINE

شركة عات املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي شوة 6 

ا طابق ا ثاني عمار2 34 دار ا سذاد2 
- 40000 مراكش املغرب.

رفع رأسمال ا شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.125653
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تم) (2022 وو يو) (01 في) املؤرخ 
ق ره) بمبلغ  ا شركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم») (1.900.000»
 2.000.000» إلى) درهم») (100.000»
تو وم حصص) (: عن طريق) درهم»)

 و وة أو عينية.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (08 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136556.

813I

موثوة

MEKNES CHANGE EXPRESS
شركة عات املسؤو ية املح ود2

وفا2 شريك

موثوة
مكناس إقامة و يلي B1 ا طابق 

األول شوة رقم 23 سي ي سذي  
 B1 طريق ا رباط مكناس إقامة و يلي
ا طابق األول شوة رقم 23 سي ي 
سذي  طريق ا رباط، 0، مكناس 

املغرب
 MEKNES CHANGE EXPRESS
شركة عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي مكناس 
طريق سيفيطا رقم BIS 17 مكناس 
 BIS 50000 17 طريق سيفيطا رقم

مكناس املغرب.
وفا2 شريك

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.26463

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
املؤرخ في)21)مارس)2022)تم اإلعالم)
اسماعيلي) اسماعيل  ا شريك  بوفا2 
(
ً
تبذا ا ورثة  على  حصصه  توزيع  و 
وو يو) (16 في) املؤرخ  اإلراثة   رسم 

2021)با شكل األتي):

ا سي (2))محم  اسماعيلي)،)470 
حصة).

 471 (، عزيز اسماعيلي) ا سي (2))
حصة).

ا سي (2))عب  ا لطيف اسماعيلي)
،)471)حصة).

(، اسماعيلي) هللا  عب   ا سي (2))
471)حصة).

(، اسماعيلي) خ وجة  ا سي (2))
236)حصة).

(، اسماعيلي) ا سي (2)) طيفة 
236)حصة).

ا سي (2))تورية اسماعيلي)،)236 
حصة).

ا سي (2))سذاد اسماعيلي)،)236 
حصة).

ا سي (2))عزيز2 اسماعيلي)،)236 
حصة).

 437 (، فاطيمة خفيف) ا سي (2))
حصة).

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
بتاريخ) بمكناس  ا تجارية 
رقم) تحت  (2022 وو يو) (06

.40411122006716
814I

موثوة

MEKNES CHANGE EXPRESS
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تفويت حصص

موثوة
مكناس إقامة و يلي B1 ا طابق 

األول شوة رقم 23 سي ي سذي  
 B1 طريق ا رباط مكناس إقامة و يلي
ا طابق األول شوة رقم 23 سي ي 
سذي  طريق ا رباط، 0، مكناس 

املغرب
 MEKNES CHANGE EXPRESS
شركة عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي مكناس 
طريق سيفيطا رقم BIS 17 مكناس 
 BIS 50000 17 طريق سيفيطا رقم

مكناس املغرب.
تفويت حصص

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.26463
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بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تمت) (2022 مارس) (21 في) املؤرخ 

املصادقة على):

و) خ وجة  ((2) ا سي ) تفويت 

عزيز2) و  سذاد  و  تورية  و   طيفة 

اجتماعية) حصة  (1.180 اسماعيلي)

من أصل)5.000)حصة  فائ 2 ا سي )

ا لطيف) عب   و  عزيز  و  محم   ((2)

اسماعيلي بتاريخ)17)ماي)2022.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (

بتاريخ) بمكناس  ا تجارية 

رقم) تحت  (2022 وو يو) (06

.40411122006716

815I

HIBA TAFILALTE SERVICES

STE ESPERANCE DOUIRI
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

HIBA TAFILALTE SERVICES

 RUE 7 N° 160 HAY(MAAMORA

 KENITRA ، 14000، KENITRA

MAROC

STE ESPERANCE DOUIRI شركة 

عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 59 اقامة 

موالي عب  ا ذزيز رقم 04 شارع 

موالي عب  ا ذزيز ا ونيطر2 - 14000 

ا ونيطر2 املغرب 

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

65577

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (18

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ESPERANCE DOUIRI

اشغال) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا طباعة)-)خ مات مكتبية).

عنوان املور االجتماعي):)59)اقامة)
شارع) (04 رقم) ا ذزيز  عب   موالي 
موالي عب  ا ذزيز ا ونيطر2)-)14000 

ا ونيطر2 املغرب).
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
حصة) (50 (: فؤاد) دويري  ا سي  

بويمة)100)درهم  لحصة).
ا سي 2  ادوة دويري):)350)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
130)حصة) (: ا سي 2 هبة دويري)

بويمة)100)درهم  لحصة).
 130 (: دويري) جواهر  ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
ا سي 2 جليلة دويري):)130)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
ا سي  محمود دويري):)210)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
بويمة) (50 (: فؤاد) دويري  ا سي  

100)درهم.
ا سي 2  ادوة دويري):)350)بويمة)

100)درهم.
بويمة) (130 (: ا سي 2 هبة دويري)

100)درهم.
 130 (: دويري) جواهر  ا سي 2 

بويمة)100)درهم.
ا سي 2 جليلة دويري):)130)بويمة)

100)درهم.
ا سي  محمود دويري):)210)بويمة)

100)درهم.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) فؤاد  دويري  ا سي  
ا فوارات) ا بساتين  تجزئة  (33 رقم)

ا ونيطر2)14000)ا فنيطر2 املغرب.
عنوا ه(ا)) دويري  ا سي 2  ادوة 
ا فوارات) ا بساتين  تجزئة  (33 رقم)

ا ونيطر2)14000)ا ونيطر2 املغرب.
عنوا ه(ا)) دويري  هبة  ا سي 2 
ا فوارات) ا بساتين  تجزئة  (33 رقم)

ا ونيطر2)14000)ا ونيطر2 املغرب.
عنوا ه(ا)) دويري  جواهر  ا سي 2 
ا فوارات) ا بساتين  تجزئة  (33 رقم)

ا ونيطر2)14000)ا ونيطر2 املغرب.

عنوا ه(ا)) دويري  جليلة  ا سي 2 
ا فوارات) ا بساتين  تجزئة  (33 رقم)

ا ونيطر2)14000)ا ونيطر2 املغرب.

عنوا ه(ا)) دويري  محمود  ا سي  
ا فوارات) ا بساتين  تجزئة  (33 رقم)

ا ونيطر2)14000)ا ونيطر2 املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) فؤاد  دويري  ا سي  
ا فوارات) ا بساتين  تجزئة  (33 رقم)

ا ونيطر2)14000)ا ونيطر2 املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية با ونيطر2 بتاريخ)06)وو يو)

2022)تحت رقم)2265.

816I

FLASH ECONOMIE

CARIDAK SERVICES SARL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

CARIDAK SERVICES SARL

شـركـة عات املسؤو ية املح ود2.
رأسما ها 100.000,00 درهم

مورها: حي املسج  شارع واد ارشان 
رقم 124

-ا  اخلة-

I/- تأسيـــس:

بتاريخ) عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إح اث  تم  (03/09/2020

املسؤو ية) عات  شـركـة  األسا�سي 

املح ود2 بشريك وحي .

1/-)ا تسميــة:

» CARIDAK SERVICE SARL(»

شـركـة عات املسؤو ية املح ود2.

2/-)ا هــ ف:

املغرب) داخل  ا شركة  ته ف 

لحساب ا غير إلى:

•استغالل و إدار2 املحاجر

•أعمال ا بناء)ا ذامة

•أعمال مختلفة

حي املسج ) املور االجتماعي:) (-/3

شارع واد ارشان رقم)124)-)ا  اخلة)

من) سنـــة ابت اء) (99 املــ 2:) (-/ (4  

تاريــخ ا تــأسيــس ا نهائـــي.

 5/-)رأس املـال:)ح د رأس املال في)

100.000,00)درهم موسم على) مبلغ)

1000)حصة من فئة)100)درهم.

) لواحـ 2  فائ 2 ا سي ):)

*)باهي احنان)500)حصة.

*بابيت اعبي و))500)حصة.

 6/-)ا تسييـر:عهـ  تسييـر ا شركـة)

إلى ا سي :)باهي احنان.)

من) تبتـ ئ  املا يـة:) ا سنـة  (-/7  

فاتح وناور وتنتهـي في)30)دجنبر من كل)

سنـة.

%05) الحتياط) األربــاح:) (-/8  

بين) ووســــم  وا باقــــي  ا وا ـــو ـــي 

ا شركـــــاء.

II/-)اإلوــ اع ا وا ـو ـي:

باملحكمــة) ا وا ـو ـــي  اإلوـــ اع  تـم 

االبت ائيــة  والوـــة جهـــة ا  اخلة وادي)

ا ذهــب بم ونـة ا ـــ اخلــة

تحـت) (02/10/2020 (: وـوم)

رقم:) ا تجاري  ا سجل  (2287 عـ د:)

 16381
 لنشر وا بيان

817I

FLASH ECONOMIE

HASNA SERVICES DU SUD
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

HASNA SERVICES DU SUD

شـركـة عات املسؤو ية املح ود2 

بشريك وحي .
رأسما ها 100.000,00 درهم

مورها: حي األمل 1 شارع 06 رقم 

 132

-ا  اخلة-

I/- تأسيـــس:

بتاريخ) عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إح اث  تم  (25/01/2022

املسؤو ية) عات  شـركـة  األسا�سي 

املح ود2 بشريك وحي .

1/-)ا تسميــة:

 HASNA SERVICES DU SUD (»

» SARL D’A U
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املح ود2) املسؤو ية  عات  شـركـة 

بشريك وحي .

2/-)ا هــ ف:

املغرب) داخل  ا شركة  ته ف 

لحساب ا غير إلى:

و مواد و) توزيع منتجات،) (•

مذ ات ا تنظيف.

بيع و شراء)ا بضائع. (•

واالستيراد) ا ذام  ا تجار2  (•

أو) ا طبيذية  واملواد  وا تص ور 

املصنذة املغربية أو األجنبية وجميع)

بها من) واملنتجات املصرح  األصناف 

قبل ا تسمية الجمركية املغربية.

جميع) عام،) بشكل  (•

أو) ا صناعية  أو  ا تجارية  املذامالت 

بشكل) املرتبطة  ا ذوارية  أو  املا ية 

األشياء) بأح   مباشر  غير  أو  مباشر 

املح د2 أعاله وا تي من املحتمل أن)

تذزز تطوير ا شركة.

 1 حي األمل) املور االجتماعي:) (-/3  
شارع)06)رقم)132)-)ا  اخلة)

من) سنـــة ابت اء) (99 املــ 2:) (-/ (4  

تاريــخ ا تــأسيــس ا نهائـــي.
 5/-)رأس املـال:)ح د رأس املال في)

100.000,00)درهم موسم على) مبلغ)

1000)حصة من فئة)100)درهم.

) لواحـ 2  فائ 2 ا سي ):)

 1000.............. ا زاهي) حسناء) (*

حصة.

 6/-)ا تسييـر:عهـ  تسييـر ا شركـة)

إلى ا سي :)حسناء)ا زاهي.)

7/-)ا سنـة املا يـة:)تبتـ ئ من فاتح)

وناور وتنتهـي في)30)دجنبر من كل سنـة.

%05) الحتياط) األربــاح:) (-/8  

بين) ووســــم  وا باقــــي  ا وا ـــو ـــي 

ا شركـــــاء.

II/-)اإلوــ اع ا وا ـو ـي:

باملحكمــة) ا وا ـو ـــي  اإلوـــ اع  تـم 

االبت ائيــة  والوـــة جهـــة ا  اخلة وادي)

ا ذهــب بم ونـة ا ـــ اخلــة

تحـت عـ د:) (10/02/2022 (: وـوم)

335)ا سجل ا تجاري رقم:)20711
 لنشر وا بيان

818I

FLASH ECONOMIE

UKT KASIM
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تحويل املور االجتماعي  لشركة

UKT Kasim
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك
رأسما ها:200000 درهم

مورها االجتماعي:مكتب ا شوة رقم 
4 ا طابق عمار2 4 مشروع  يبيرل 

تمار2 ز وة حسن 2 تمار2
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

127787
ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
املؤرخ بتاريخ)07)ابريل)2022)قرر ما)

ولي):
تحويل املور االجتماعي  لشركة إلى)
مكتب ا شوة رقم)4)ا طابق عمار2)4 
 2 تمار2 ز وة حسن) مشروع  يبيرل 

تمار2
ا نظام) من  (4 ا فصل) تذ ول 

األسا�سي  لشركة
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (05 بتاريخ) بتمار2  االبت ائية 

2022)تحت رقم)925.
819I

NORD SUD MANAGEMENT

ZONE SOLUTIONS
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

NORD SUD MANAGEMENT
 C/O(Centre(d’affaires(ebusiness,

lot 43 b املنطوة ا صناعية، 
90000، طنجة املغرب

ZONE SOLUTIONS شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
 C/O وعنوان مورها اإلجتماعي

 CENTRE D›AFFAIRE EBUSINESS
 ESPACE 66 ILOT 43B - 90000

طنجة املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

127721

في) مؤرخ  موثق  عو   بموت�سى 

ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (10

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 ZONE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SOLUTIONS

إصالح) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

أجهز2 ا كمبيوتر وأجهز2 االتصال

 C/O (: االجتماعي) املور  عنوان 

 CENTRE D’AFFAIRE EBUSINESS

 ESPACE 66 ILOT 43B - 90000

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 50.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:

 MUNARI Anne Claire,(2 ا سي

حصة) (Viviane,( Jacqueline( :( 100

بويمة)500)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

 MUNARI Anne Claire,(2 ا سي

عنوا ه(ا)) (Viviane, Jacqueline

طنجة)90000)طنجة املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

 MUNARI Anne Claire,(2 ا سي

عنوا ه(ا)) (Viviane, Jacqueline

طنجة)90000)طنجة املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (31 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)254271.

820I

TINGIS PRINT SARL

طنجيس للطباعة
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تذيين مسير ج و   لشركة

TINGIS PRINT SARL
 LOCAL(COMMERCIAL / L.AL
 MAJD(RUE(HOMS(N 5 RDC
 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
طنجيس  لطباعة شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي محل 

تجاري با سفلي ا كائن بحي املج  
ز وة حمص رقم 5 طنجة 90000 

طنجة املغرب.
تذيين مسير ج و   لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.123821

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تذيين) تم  (2022 ماي) (24 في) املؤرخ 
مسير ج و   لشركة ا سي (2))ا  وب)

واسين كمسير آخر
تبذا إلقا ة مسير.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (31 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)5060.
821I

HandR

أش أند إير
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

HandR
تجزئة ا وكا ة 1 بلوك ف م ونة 

ا وح 2 رقم 149 ، 70000، ا ذيون 
املغرب

أش أ   إور شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 
ا وكا ة 1 بلوك ف م ونة ا وح 2 
رقم 149 - 70000 ا ذيون املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
41385
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في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (26
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)أش أ  )

إور.
تجار2) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
ا تجزئة خارج املتاجر أو األكشاك أو)
األسواق)-)مؤثرات املالبس وملحواتها)
اإل كترو ية) وا لوازم  املذ ات  (-
وقطع) وامليكا يكية  ا كهربائية 
(- مذ ات مكافحة الحرائق) (- ا غيار)
(- املكتبية) وا لوازم  املذ ات واألثاث 
منتجات) (- ا نول واإلطارات) مذ ات 
(، واملوا�سي) (، ا بشري)  الستخ ام 
الحضا ة) ودور  وا بستنة  ا زراعة 
ا كمبيوتر) ومستلزمات  أجهز2  (-
وا سباكة) مواد ا بناء) (- وا برمجيات)
املطبوعات) (- واألدوات) واألجهز2 
ا تكاثر) ومنتجات  وا طباعة 
ا تنظيف) منتجات  (- وا تصوير)
مستلزمات) (- الحشرية) واملبي ات 
وا غسيل) واملطبخ  ا فراش  وأدوات 
(- وأدوات) أجهز2  وا ذلم  ا رياضة  (-
مكيفات هواء.أعمال إنشائية وتطوير)
ومياه) ا صحي  ا صرف  متنوعة.)
(- ا شرب وأعمال ا شبكات املختلفة)
األعمال ا كهربائية)-)تطوير املساحات)
ا  ها ات.) أعمال  (- الخضراء)
(، اإلقامة) (- وا صيا ة) ا تنظيف 
خ مات ا تموين)-)الخ مات الحا ية.)
ا نفاوات) جمع  (- الجماعي) ا تموين 
االستيراد) ا صلة  عات  والخ مات 
ا تجاري) ا تمثيل  (- وا تص ور)
 لشركات ا وطنية واألجنبية.)وبشكل)
أو) ا تجارية  املذامالت  جميع  (، أعم)
املنوو ة أو غير املنوو ة ا تي ق  تكون)
مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)
با غرض املؤس�سي) (، كلًيا أو جزئًيا) (،

 لشركة أو ا تي ق  تروج  ه.

تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
ا وكا ة)1)بلوك ف م ونة ا وح 2 رقم)

149 - 70000)ا ذيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: حماش) رشي   ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  رشي  حماش عنوا ه(ا))حي)
 46 املشور رقم) ز وة  سي ي محم  

70000)ا ذيون املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  رشي  حماش عنوا ه(ا))حي)
 46 املشور رقم) ز وة  سي ي محم  

70000)ا ذيون املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
تحت) (- بتاريخ) با ذيون  االبت ائية 

رقم-.

822I

omri compta sarl au

AMJAD TRANS SARL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

omri compta sarl au
 N°4 LOT(AL(MAGHREB(AL

JADID ، 92000، larache(maroc
AMJAD TRANS SARL شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 1721 
اقامة فينزوا مكتب رقم 05 تجزئة 
املغرب الج و  ا ذرائش - 92000 

ا ذرائش املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

6887
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 وو يو) (02
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. AMJAD TRANS SARL
:) اقلة) بإوجاز) ا شركة  غرض 

األفراد  يابة عن اآلخرين)؛
)استيراد وتص ور

)ا تجار2
ا صذي ون) على  ا ركاب   ول 

املحلي وا  ولي.
وا  ولي) ا وطني  ا بري  ا نول 

 لبضائع.
تأجير أي وسيلة  ول.

شراء)وبيع جميع وسائل ا نول
(، ا توزيع) (، املتاجر2 بشكل عام) (-

ا شراء)،)ا بيع)،)ا تمثيل)،)االستيراد
وتص ور أي مواد أو بضائع.

املشاركة أو االهتمام بأي شكل) (
من األشكال في أي عمل

وجود كائن مشابه أو مرتبط.
وإدار2) وتأجير  وحياز2  إنشاء) (

عوود اإلوجار لجميع أموال
وا تركيب) وا تأجير  ا تجار2 
وا تشغيل لجميع املؤسسات وأموال

وا ورش) واملصانع  ا تجار2 
املتذلوة بأي من األنشطة املح د2.

و ول) واستغالل  وحياز2  أخذ 
جميع ا ذمليات وبراءات االختراع

بخصوص هذه األنشطة.
املشاركة املباشر2 أو غير املباشر2)
 لشركة في جميع األنشطة املا ية أو)

ا ذوارية أو
األوراق املا ية وفي جميع ا شركات)
ا تجارية أو ا صناعية ا تي ق  تكون)

مرتبطة بغرض ا شركة
أو أي كائن مشابه أو مرتبط.

رقم) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 05 رقم) مكتب  فينزوا  اقامة  (1721
(- ا ذرائش) الج و   املغرب  تجزئة 

92000)ا ذرائش املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

(: ا بخاري) ا  ون  شهاب  ا سي  
500)حصة بويمة)100)درهم  لحصة)
حصة) (500 (: ا بخاري) انس  ا سي  

بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا بخاري) ا  ون  شهاب  ا سي  
املواومة) شارع  (145 رقم) عنوا ه(ا))

92000)ا ذرائش املغرب.
عنوا ه(ا)) ا بخاري  انس  ا سي  
 92000 املواومة) شارع  (16 رقم)

ا ذرائش املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا بخاري) ا  ون  شهاب  ا سي  
املواومة) شارع  (145 رقم) عنوا ه(ا))

92000)ا ذرائش املغرب
عنوا ه(ا)) ا بخاري  انس  ا سي  
 92000 املواومة) شارع  (16 رقم)

ا ذرائش املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية با ذرائش بتاريخ)06)وو يو)

2022)تحت رقم)611.
823I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

BIG INFO SARL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تغيير نشاط ا شركة

STE SIMPLE CONSEIL SARL
 RDC(N°14 RESIDENCE(ATLAS
 RUE 12 OMAR(BENJELLOUN
ATLAS(FES. ، 30000، فاس املغرب

BIG INFO SARL شركة عات 
املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها االجتماعي 77 تجزئة 
زهر2 امل ائن 3 محل 1 طريق عين 

ا شوف فاس 77 تجزئة زهر2 
امل ائن 3 محل 1 طريق عين ا شوف 

فاس 30000 فاس املغرب.
تغيير نشاط ا شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.57905

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تغيير) تم  (2022 ماي) (18 في) املؤرخ 

نشاط ا شركة من)«املتاجر2)



ع د)5721 - 22)عو ا وذ 2)1443 )22)وو يو)2022)الجريدة الرسمية   11180

ا كهربائية) ا تركيبات  في  مواو ة 

في) «تاجر  إلى) (» الحاسوب) واصالح 

 وازم مكتبية)

تاجر في اجهز2 الحاسوب)

ا كهربائية) ا تركيبات  في  مواو ة 

واصالح الحاسوب».

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (03 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2921.

824I

جيسط كومبطا ش.ع.م.م.ش.و

MARMOLES ROMANO
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

جيسط كومبطا ش.ع.م.م.ش.و

شارع الحسن األول، إقامة باب 

ا ذولة د، ا طابق األر�سي، تطوان 

تطوان، 93000، تطوان املغرب

MARMOLES ROMANO شركة 

عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

ا شيخ بلذربي ا ذلوي بوجراح ا ذليا 
رقم 640 تطوان تطوان 93000 

تطوان املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

31689

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (11

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MARMOLES ROMANO

قص) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

وتسليم وتركيب ا رخام.

شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 
ا شيخ بلذربي ا ذلوي بوجراح ا ذليا)
 93000 تطوان) تطوان  (640 رقم)

تطوان املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: محم ) ا زوبع  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) محم   ا زوبع  ا سي  
ز وة) ابن االحمر  ابو عب  هللا  شارع 
تطوان) (93000 تطوان) (13 رقم) (14

املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) محم   ا زوبع  ا سي  
ز وة) ابن االحمر  ابو عب  هللا  شارع 
تطوان) (93000 تطوان) (13 رقم) (14

املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (06 بتاريخ) بتطوان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1335.
825I

FID PME

SYNOUR
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

FID PME
64 شارع موالي علي ا شريف ا شوة 

6 تمار2 ، 12020، تمار2 املغرب
SYNOUR شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي حي كيش 
االوداوا رقم 582 تمار2 - 12020 

تمار2 املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
136519

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (28

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SYNOUR
منذش) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

عواري.
عنوان املور االجتماعي):)حي كيش)
 12020 (- تمار2) (582 رقم) االوداوا 

تمار2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي 2 بن شيب سكينة):)1.000 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
سكينة) شيب  بن  ا سي 2 
عنوا ه(ا))تمار2)12020)تمار2 املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
سكينة) شيب  بن  ا سي 2 
عنوا ه(ا))تمار2)12020)تمار2 املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (08 بتاريخ) بتمار2  االبت ائية 

2022)تحت رقم)8302.
826I

SOCIETE SUCCESS CAR 

STE SUCCESS CAR
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تحويل املور االجتماعي  لشركة

SOCIETE SUCCESS CAR
 MAKATIB(MADINA 3 ATLAS

FES ، 30000، FES(MAROC
STE SUCCESS CAR شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 145 
تجزئة عزيز2 فاس - 30000 فاس 

املغرب.
تحويل املور االجتماعي  لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.70913

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

املؤرخ في)23)فبراور)2022)تم تحويل)

الحالي  لشركة) االجتماعي  املور 
فاس) عزيز2  تجزئة  (145 «رقم) من)

 405» إلى) املغرب») فاس  (30000  -

تجزئة ا ورويين طريق عين ا شوف)

فاس)-)30000)فاس املغرب».

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (08 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)3009.

827I

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

AMMOURI TRANSFERT
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

 Av. Hassan(II & Malik(Ibn

 Morhil, Imm. LA(TULIPE(A6

Larache، 92000، Larache(Maroc

AMMOURI TRANSFERT شركة 

عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي حي 

ا نهضة، طريق تطفت رقم 241 - 

92150 ا وصر ا كبير املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

3397

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (24

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AMMOURI TRANSFERT
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تحويل) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
األموال.

حي) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 -  241 رقم) تطفت  طريق  ا نهضة،)

92150)ا وصر ا كبير املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 10.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:
 100 (: ا سي  عب  ا ذزيز عموري)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عموري) ا ذزيز  عب   ا سي  
الجهوي) املكتب  حي  عنوا ه(ا))
 الستثمار ا فالحي با لوكوس رقم)54 

92150)ا وصر ا كبير املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عموري) ا ذزيز  عب   ا سي  
املكتب الجهوي  الستثمار) عنوا ه(ا))
 92150  54 با لوكوس رقم) ا فالحي 

ا وصر ا كبير املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 07 بتاريخ) ا كبير  با وصر  االبت ائية 

وو يو)2022)تحت رقم)364.
828I

global audit partners

PALM BERRIES
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تفويت حصص

global audit partners
 Avenue Hassan II rond point
 saint(exupéry(etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca(maroc
PALM BERRIES شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 279-277 
شارع ا زرقطوني - 20050 ا  ار 

ا بيظاء املغرب.
تفويت حصص

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.332247

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تمت) (2022 ماي) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):
براد2) هشام  ((2) ا سي ) تفويت 
حصة اجتماعية من أصل) (1 سوني)
 PALM ((2) ا سي ) حصة  فائ 2  (1

AGRI)بتاريخ)11)ماي)2022.
براد2) سذ   ((2) ا سي ) تفويت 
حصة اجتماعية من أصل) (1 سوني)
 PALM ((2) ا سي ) حصة  فائ 2  (1

AGRI)بتاريخ)11)ماي)2022.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
 08 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826967.
829I

notaire

CARAMBANOS
إعالن متذ د ا ورارات

notaire
 Place(des(Nations, Résidence

 Nisrine(Appt 18 ، 90000،
TANGER MAROC

CARAMBANOS «شركة عات 
املسؤو ية املح ود2»

وعنوان مورها االجتماعي: 1 ز وة 
تفوغلت تجزئة ا نزاهة رقم 354 حي 

ا شرف - - طنجة املغرب.
«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 
.26251

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
اتخاع) تم  (2022 ماي) (12 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)
قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
االجتماعية) الحصص  كافة  تفويت 
 250 (: طائع) ا را�سي  ا سي    فائ 2 
درهم  لحصة) (100 بويمة) حصة 
حصة) (750 (: علي  فتيت) و  لسي  

بويمة)100)درهم  لحصة
قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)

استوا ة املمثل ا وا وني
قرار رقم)3:)ا ذي ونص على ماولي:)
تذيين ا سي  ا را�سي طائع و ا سي )
ا وا و يين) كممثلين  علي  فتيت 

 لشركة)

قرار رقم)4:)ا ذي ونص على ماولي:)
تحيين ا وا ون االسا�سي  لشركة

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)
ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

بن  رقم)6:)ا ذي ونص على ماولي:)
ا را�سي طائع مبلغ) مساهمة ا سي  
درهم و مساهمة ا سي علي) (25000

 فتيت مبلغ)75000)درهم
بن  رقم)7:)ا ذي ونص على ماولي:)
 100.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)موسم كا تالي:ا سي  ا را�سي)
100)درهم) 250)حصة بويمة) (: طائع)
 750 (: ا سي  علي  فتيت) (.  لحصة)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة
بن  رقم)15:)ا ذي ونص على ماولي:)
تذيين ا سي  ا را�سي طائع و ا سي )
ا وا و يين) كممثلين  علي  فتيت 

 لشركة با توقيع املنفصل
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (08 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)5515.
830I

SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL

 INGENIERIE ETUDE 
 TECHNIQUE MAGHREBIN

I.E.T.M SARL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

 SOFIMED CONSULTING AND
NEGOCE SARL

تجزئة عب  املومن 69 ارض ا صغير، 
ا طابق ا ثاني ، 28800، املحم وة 

املغرب
 INGENIERIE ETUDE 

 TECHNIQUE MAGHREBIN
I.E.T.M SARL شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 
املسير2 ف ب 29 ا طابق ا ثا ث 

ا شوة ا رقم 19 - 28800 املحم وة 
املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 
املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
30751

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (26

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 INGENIERIE ETUDE (:

 TECHNIQUE MAGHREBIN

. I.E.T.M SARL

مكتب) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

دراسات املسح وا بحوث.

تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 

ا ثا ث) ا طابق  (29 ب) ف  املسير2 

19 - 28800)املحم وة) ا شوة ا رقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  واسين كرزي):)500)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

500)حصة) (: ا سي  كمال بودون)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) كرزي  واسين  ا سي  

ن) ب  عمار182) االما ة  اقامة 
 20600 ا بر و�سي) سي ي  رقم852)

ا  ارا بيضاء)املغرب.

عنوا ه(ا)) بودون  كمال  ا سي  

بوملان) (33250 ا زران) بئر  شارع 

املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) كرزي  واسين  ا سي  

ن) ب  عمار182) االما ة  اقامة 
 20600 ا بر و�سي) سي ي  رقم852)

ا  ارا بيضاء)املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية باملحم وة بتاريخ)07)وو يو)

2022)تحت رقم)1100.

831I
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SAMIR FIDUCIAIRE

STP INFRA

شركة عات املسؤو ية املح ود2

قفل ا تصفية

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

STP INFRA شركة عات املسؤو ية 

املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي : دوار 

حفر2 بن ا طيبي، جماعة سي ي 

عب  هللا الخياط، مغاسيين، زرهون 

- 50000 مكناس املغرب.

قفل ا تصفية

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

.41959

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تورر حل) (2022 ماي) (24 في) املؤرخ 

شركة عات املسؤو ية) (STP INFRA

 100.000 رأسما ها) مبلغ  املح ود2 

درهم وعنوان مورها اإلجتماعي دوار)

سي ي) جماعة  ا طيبي،) بن  حفر2 

عب  هللا الخياط،)مغاسيين،)زرهون)

- 50000)مكناس املغرب  تيجة  وفل)

ا تصفية.

و عين:

ا سي (2))علي فريكل و عنوا ه(ا))

م.ج) (،135 رقم) ا زهور،) تجزئة 

((2) 50000)مكناس املغرب كمصفي)

 لشركة.

و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)

2022)وفي دوار حفر2) 24)ماي) بتاريخ)

جماعة سي ي عب  هللا) بن ا طيبي،)

الخياط،)مغاسيين،)زرهون)-)50000 

مكناس املغرب.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (08 بتاريخ) بمكناس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)273.

832I

global audit partners

PALM CITRUS
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تفويت حصص

global audit partners
 Avenue Hassan II rond point
 saint(exupéry(etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca(maroc
PALM CITRUS شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 279-277 
شارع ا زرقطوني - 20050 ا  ار 

ا بيظاء املغرب.
تفويت حصص

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.332643

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تمت) (2022 ماي) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):
براد2) هشام  ((2) ا سي ) تفويت 
حصة اجتماعية من أصل) (1 سوني)
 PALM ((2) ا سي ) حصة  فائ 2  (1

AGRI)بتاريخ)11)ماي)2022.
براد2) سذ   ((2) ا سي ) تفويت 
حصة اجتماعية من أصل) (1 سوني)
 PALM ((2) ا سي ) حصة  فائ 2  (1

AGRI)بتاريخ)11)ماي)2022.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
 08 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826965.
833I

global audit partners

PALM SAND
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تفويت حصص

global audit partners
 Avenue Hassan II rond point
 saint(exupéry(etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca(maroc
PALM SAND شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي 279 شارع 

ا زرقطوني - 20050 ا  ار ا بيظاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.335273

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تمت) (2022 ماي) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):

براد2) هشام  ((2) ا سي ) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (1 سوني)

((2) ا سي ) حصة  فائ 2  (1 أصل)

PALMERAIE HOLDING)بتاريخ)11 

ماي)2022.

براد2) سذ   ((2) ا سي ) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (1 سوني)

((2) ا سي ) حصة  فائ 2  (1 أصل)

PALMERAIE HOLDING)بتاريخ)11 

ماي)2022.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (

 08 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826968.

834I

global audit partners

BMILK
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تفويت حصص

global audit partners

 Avenue Hassan II rond point

 saint(exupéry(etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca(maroc

BMILK شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 279-277 

شارع ا زرقطوني - 20050 ا  ار 

ا بيظاء املغرب.

تفويت حصص
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.332043

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تمت) (2022 ماي) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):

براد2) هشام  ((2) ا سي ) تفويت 
حصة اجتماعية من أصل) (1 سوني)
 PALM ((2) ا سي ) حصة  فائ 2  (1

AGRI)بتاريخ)11)ماي)2022.
براد2) سذ   ((2) ا سي ) تفويت 
حصة اجتماعية من أصل) (1 سوني)
 PALM ((2) ا سي ) حصة  فائ 2  (1

AGRI)بتاريخ)11)ماي)2022.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
 08 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826964.

835I

global audit partners

PALM APPLE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تفويت حصص

global audit partners
 Avenue Hassan II rond point
 saint(exupéry(etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca(maroc
PALM APPLE شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي 279-277 
شارع ا زرقطوني - 20050 ا  ار 

ا بيظاء املغرب.
تفويت حصص

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.332639

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تمت) (2022 ماي) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):
براد2) هشام  ((2) ا سي ) تفويت 
حصة اجتماعية من أصل) (1 سوني)
 PALM ((2) ا سي ) حصة  فائ 2  (1

AGRI)بتاريخ)11)ماي)2022.
براد2) سذ   ((2) ا سي ) تفويت 
حصة اجتماعية من أصل) (1 سوني)
 PALM ((2) ا سي ) حصة  فائ 2  (1

AGRI)بتاريخ)11)ماي)2022.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
 08 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826969.

836I
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global audit partners

PALMINES II

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

تفويت حصص

global audit partners

 Avenue Hassan II rond point

 saint(exupéry(etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca(maroc

PALMINES II شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 279 شارع 

ا زرقطوني - 20050 ا  ار ا بيظاء 

املغرب.

تفويت حصص

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.351181

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تمت) (2022 ماي) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):

براد2) هشام  ((2) ا سي ) تفويت 

سوني)1)حصة اجتماعية من أصل)1 

 PALMINES((2)( حصة  فائ 2 ا سي

SA)بتاريخ)11)ماي)2022.

براد2) سذ   ((2) ا سي ) تفويت 

سوني)1)حصة اجتماعية من أصل)1 

 PALMINES((2)( حصة  فائ 2 ا سي

SA)بتاريخ)11)ماي)2022.

 1 لحلو) عمر  ((2) ا سي ) تفويت 

حصة) (1 حصة اجتماعية من أصل)

 PALMINES SA ((2) ا سي )  فائ 2 

بتاريخ)11)ماي)2022.

(2))ماج  بن مليح) تفويت ا سي )

طايع)1)حصة اجتماعية من أصل)1 

 PALMINES((2)( حصة  فائ 2 ا سي

SA)بتاريخ)11)ماي)2022.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (

 08 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826966.

837I

N2M CONSEIL-SARL

ALIRACHIDRIFI TRANS
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

ALIRACHIDRIFI TRANS شركة 

عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي حي 
امشروبا ازغنغان - 62000 ا ناضور 

املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

24203

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (19

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALIRACHIDRIFI TRANS

ا نول) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

عن) وا  ولي  لبضائع  يابة  ا وطني 

ا غير)

 ول االمتذة

االستيراد وا تص ور.

حي) (: االجتماعي) املور  عنوان 
امشروبا ازغنغان)-)62000)ا ناضور)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

حصة) (500 (: علي) بلخير  ا سي  

بويمة)100)درهم  لحصة).

ا سي  بلكنش رشي ):)500)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا حي) ا سي  بلخير علي عنوا ه(ا))

 62000 ازغنغان) (10 رقم) الج و  

ا ناضور املغرب.

عنوا ه(ا)) رشي   بلكنش  ا سي  

بلجيكا)1048)بروكسيل بلجيكا.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا حي) ا سي  بلخير علي عنوا ه(ا))

 62000 ازغنغان) (10 رقم) الج و  

ا ناضور املغرب

عنوا ه(ا)) رشي   بلكنش  ا سي  

بلجيكا)1048)بروكسيل بلجيكا

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

08)وو يو) االبت ائية با ناضور بتاريخ)

2022)تحت رقم)816.

838I

ste united consulting

 PHARMACIE DIAMANT
VERT F.E.S

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

ste united consulting

 N° 14 ESPACE(SAISS(AV(DES

FAR(FES، 30000، FES(MAROC

 PHARMACIE DIAMANT VERT

F.E.S شركة عات مسؤو ية مح ود2 

عات ا شريك ا وحي 

 N° 11 وعنوان مورها اإلجتماعي

 LOT 886 LOT(KARAOUIYINE

FES - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

72811

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 وناور) (01

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 PHARMACIE DIAMANT VERT

. F.E.S

غرض ا شركة بإوجاز):)صي  ية)

و) االستيراد  ا تصنيع  شراء) بيع 

ا تص ور و ا تسويق لجميع املنتجات)

ا تجميل) -مستحضرات  ا طبية)

ا نباتية) ا صي ال ية  املستحضرات 

-حيواني او) ا غذائية من اصل  باتي)

تركيبي  الستخ ام ا بشري او تركيبي)

 الستخ ام ا بشري او ا بيطري)..

 N° 11 (: االجتماعي) املور  عنوان 

 LOT 886 LOT KARAOUIYINE

FES - 30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

مبلغ رأسمال ا شركة:)1.000.000 

درهم،)موسم كا تالي:

ا سي 2 ضروبتكو اكسا ا حسناء)

درهم) (100 بويمة) حصة  (10.000 (:

 لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي 2 ضروبتكو اكسا ا حسناء)

اقامة كنز2 شارع) (02 رقم) عنوا ه(ا))

ا تهامي ا هرو�سي حي ب ر فاس)30000 

فلس املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي 2 ضروبتكو اكسا ا حسناء)

اقامة كنز2 شارع) (02 رقم) عنوا ه(ا))

ا تهامي ا هرو�سي حي ب ر فاس)30000 

فلس املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (07 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2449/2022.

839I
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ائتما ية في اكا،)شركة عات املسؤو ية املح ود2

KOY STORES
شركة عات املسؤو ية املح ود2

رفع رأسمال ا شركة

ائتما ية في اكا، شركة عات 
املسؤو ية املح ود2

شارع ا ذركوب رقم 7724-01 
صن وق ا برو  رقم 146، 73000، 

ا  اخلة املغرب
KOY STORES شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي املنطوة 
ا صناعية - 73000 ا  اخلة املغرب.

رفع رأسمال ا شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.20607
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تم) (2022 وو يو) (03 في) املؤرخ 
ق ره) بمبلغ  ا شركة  رأسمال  رفع 
«900.000)درهم»)أي من)«100.000 
عن) درهم») (1.000.000» إلى) درهم»)
أو) حصص  و وة  تو وم  (: طريق)

عينية.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 07 بتاريخ) ا  هب  بوادي  االبت ائية 

وو يو)2022)تحت رقم)985/2022.
840I

NEGOCEMAR

M&H LOGISTIQUE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
قفل ا تصفية

NEGOCEMAR
 RUE HARIRI IMB HALIMA N°12

90000 ،، طنجة املغرب
M&H(LOGISTIQUE شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي : اقامة 
ا ذزيزية, شارع اململكة ا ذربية 
ا سذودوة, ا طابق 3, رقم 20 - 

90000 طنجة املغرب.
قفل ا تصفية

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
.114127

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تورر حل) (2022 ماي) (04 في) املؤرخ 
عات) شركة  (M&H( LOGISTIQUE
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 
 100.000 رأسما ها) مبلغ  ا وحي  
اإلجتماعي) مورها  وعنوان  درهم 
اقامة ا ذزيزية,)شارع اململكة ا ذربية)
 -  20 رقم) (,3 ا طابق) ا سذودوة,)
90000)طنجة املغرب  تيجة  نوص)

في الخبر2)
في) ا تنويب  من  ا تمكن  ع م 

ا سوق.
و عين:

و) ا زكري  حمز2  ا سي (2))
عنوا ه(ا))حي ا زاودوة شارع ا شهي 2)
املسافر عائشة رقم)3 90000)طنجة)

املغرب كمصفي)(2)) لشركة.
و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)
اقامة) وفي  (2022 ماي) (04 بتاريخ)
ا ذربية) اململكة  شارع  ا ذزيزية,)
 -  20 رقم) (,3 ا طابق) ا سذودوة,)

90000)طنجة املغرب.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (06 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)5342.

841I

jamal ait hommad

كاسو كاش
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

jamal ait hommad
 lascam(residence(yassir(br(nr 5
 nouveau(quartier(SIDI(KACEM،

16000، SIDI(KACEM(MAROC
كاسو كاش شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي ز وة 16 
رقم 19 ا حي الج و  سي ي قاسم 

16000 سي ي قاسم مغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
29183

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 وو يو) (08
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
كاسو) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

كاش.
وكا ة) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

تحويل االموال.
 16 ز وة) (: عنوان املور االجتماعي)
ا حي الج و  سي ي قاسم) (19 رقم)

16000)سي ي قاسم مغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي 2 كاسو امل):)1.000)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي 2 كاسو امل عنوا ه(ا))ز وة)
 16000 الج و ) ا حي  (19 رقم) (16

سي ي قاسم مغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي 2 كاسو امل عنوا ه(ا))ز وة)
 16000 الج و ) ا حي  (19 رقم) (16

سي ي قاسم مغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
(- بتاريخ) قاسم  بسي ي  االبت ائية 

تحت رقم)-.
842I

MOUFIDCO

CONFORT EXPERT
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

MOUFIDCO
 BD(LALLA(YACOUT 4EME 149
ETAGE(N° 103 ، 20000، ا  ار 

ا بيضاء املغرب
CONFORT EXPERT شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 05 ز وة 

دوكسمود ا طابق 1 رقم 2 بنج وة - 

20000 ا  ارا بيضاء املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

543977

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (11

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CONFORT EXPERT

(, ا تجار2) (: غرض ا شركة بإوجاز)

اإلستيراد وا تص ور.
ز وة) (05 (: عنوان املور االجتماعي)
دوكسمود ا طابق)1)رقم)2)بنج وة)-)

20000)ا  ارا بيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

حصة) (500 (: ا سي  غالي بوزوبع)

بويمة)100)درهم  لحصة).

ا سي  مه ي علمي شهبون):)500 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

 10 ا سي  غالي بوزوبع عنوا ه(ا))
حي) (9 شوة) (5 ا طابق) مو يير  ز وة 
راسين)20000)ا  ارا بيضاء)املغرب.

شهبون) علمي  مه ي  ا سي  

م) ا فردوس  اقامة  (49 عنوا ه(ا))
 20000  19 رقم) (3 ا طابق) (24 س)

ا  ارا بيضاء)املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

 10 ا سي  غالي بوزوبع عنوا ه(ا))
حي) (9 شوة) (5 ا طابق) مو يير  ز وة 

راسين)20000)ا  ارا بيضاء)املغرب
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شهبون) علمي  مه ي  ا سي  
م) ا فردوس  اقامة  (49 عنوا ه(ا))
 20000  19 رقم) (3 ا طابق) (24 س)

ا  ارا بيضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 24 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)824963.
843I

sacompta sarl au

STE FIRE TRANSPORT
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تفويت حصص

sacompta sarl au
244 شارع الجيش امللكي ميسور ، 

33250، ميسور املغرب
STE FIRE TRANSPORT شركة 

عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 79 
حي ا بام ميسور - 33250 ميسور 

املغرب.
تفويت حصص

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.1241

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تمت) (2022 أبريل) (28 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت ا سي )(2))ورثة علي حوف)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000
1.000)حصة  فائ 2 ا سي )(2)) بيل)

حوف بتاريخ)29)أبريل)2022.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
وو يو) (06 بتاريخ) ببوملان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)93/2022.
844I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE PRESTIGE LANGUE
CENTRE PRIVE SARL AU

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع ا ف اء تجزئة سمير2 تاو ات 

34000 املغرب تاو ات، 34000، 
تاو ات املغرب

 STE PRESTIGE LANGUE
CENTRE PRIVE SARL AU شركة 

عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي حي عين 
مرابطة تاو ات - 34000 تاو ات 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
2105

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (13
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 PRESTIGE LANGUE CENTRE

.PRIVE SARL AU
دروس) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا  عم و ا توويم).
حي عين) (: عنوان املور االجتماعي)
تاو ات) (34000 (- تاو ات) مرابطة 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: ازطوط) اووب  ا سي  
درهم) (100.000 بويمة) حصة 

 لحصة.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) ازطوط  اووب  ا سي  
تاو ات) (34000 تاو ات) مرابطة  حي 

املغرب.
ا سي 2 زهور ا ذبادي عنوا ه(ا))
 34000 تاو ات) مرابطة  عين  حي 

تاو ات املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  اووب ازطوط عنوا ه(ا))حي)
تاو ات) (34000 عين مرابطة تاو ات)

املغرب
ا سي 2 زهور ا ذبادي عنوا ه(ا))
 34000 تاو ات) مرابطة  عين  حي 

تاو ات املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (08 بتاريخ) بتاو ات  االبت ائية 

2022)تحت رقم)305.

845I

ACT FINANCE

LES POETES
شركة عات املسؤو ية املح ود2

حل شركة

ACT FINANCE
 169BD MOULAY IDRISS

 1er, ETAGE 2 N°3 ، 20360،
CASABLANCA MAROC

LES POETES شركة عات املسؤو ية 
املح ود2(في طور ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي 37ز وة 
ابن واسة بوركون - 20050 ا  ر 

ا بيضاء املغرب.
حل شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.112467

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر حل) (2022 ماي) (25 في) املؤرخ 
 LES شركة عات املسؤو ية املح ود2)
 100.000 رأسما ها) مبلغ  (POETES
اإلجتماعي) مورها  وعنوان  درهم 
 20050 (- 37ز وة ابن واسة بوركون)
ا  ر ا بيضاء)املغرب  تيجة ل):)توقف)

نشاط ا شركة.
و ح د مور ا تصفية ب)196)شارع)
موالي ادريس االول طابق ا تاني رقم)

3 - 20000)ا  ر ا بيضاء)املغرب.)
و عين:

بن عب  هللا شاكيب و) ا سي (2))
شارع) زاوية  ا كي�سي  ز وة  عنوا ه(ا))
ا فرات بوركون)20050)ا  را بيضاء)

املغرب كمصفي)(2)) لشركة.

وعن  اإلقتضاء)الح ود املفروضة)

محل) املخو ة  هم  ا صالحيات  على 

و) ا ذوود  تبليغ  محل  و  املخابر2 

ا وثائق املتذلوة با تصفية):)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 08 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)827010.

846I

FNMCOMPTA

D3 PROPERTY
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 21

 MARHAL 3 EME(ETAGE(N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

D3 PROPERTY شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي (في طور ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي 11 , شارع 

ا شريف اإلدري�سي تجزيئة ا  ريسية 

1 قطذة رقم 436 ا طابق األر�سي - 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.120011

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

تورر حل) (2022 ماي) (17 في) املؤرخ 

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)

 D3 PROPERTY ا وحي ) ا شريك 

درهم) (100.000 رأسما ها) مبلغ 

,)شارع) (11 وعنوان مورها اإلجتماعي)

ا شريف اإلدري�سي تجزيئة ا  ريسية)

(- ا طابق األر�سي) (436 قطذة رقم) (1

طنجة)-)90000)طنجة املغرب  تيجة)

ل):)ضذف ا تمويل.

و ح د مور ا تصفية ب)11),)شارع)

ا شريف اإلدري�سي تجزيئة ا  ريسية)

(- ا طابق األر�سي) (436 قطذة رقم) (1

طنجة)-)90000)طنجة املغرب.)
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و عين:
اوت) ا سالم  عب   ا سي (2))
ز وة) (25 عنوا ه(ا)) و  ا  حمان 
 90000 طنجة) (- املصلى) ا ركاونة 

طنجة املغرب كمصفي)(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (03 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)5291.
847I

ste united consulting

PHARMACIE DALIA F.E.S
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

ste united consulting
 N° 14 ESPACE(SAISS(AV(DES
FAR(FES، 30000، FES(MAROC

PHARMACIE DALIA F.E.S شركة 
عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
 N° 569 وعنوان مورها اإلجتماعي

 LOTS MOUSTAKBAL HAY
 MASSIRA(BENSOUDA(FES -

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
72817

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 وناور) (01
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. PHARMACIE DALIA F.E.S
غرض ا شركة بإوجاز):)صي  ية

و) االستيراد  ا تصنيع  شراء) بيع 

ا تص ور و ا تسويق لجميع املنتجات)
ا تجميل) -مستحضرات  ا طبية)
ا نباتية) ا صي ال ية  املستحضرات 
-حيواني او) ا غذائية من اصل  باتي)
تركيبي  الستخ ام ا بشري او تركيبي)

 الستخ ام ا بشري او ا بيطري.
 N° (: االجتماعي) املور  عنوان 
 569 LOTS MOUSTAKBAL HAY
 MASSIRA BENSOUDA FES -

30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
مبلغ رأسمال ا شركة:)1.240.000 

درهم،)موسم كا تالي:
 12.400 (: ا سي 2 ا رمزاوي كوتر)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي 2 ا رمزاوي كوتر عنوا ه(ا))
طريق) (3 تجزئة حي ا زهور) (32 فيال)

عين ا شوف)30000)فلس املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي 2 ا رمزاوي كوتر عنوا ه(ا))
طريق) (3 تجزئة حي ا زهور) (32 فيال)

عين ا شوف)30000)فلس املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (07 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2455.
848I

HRO CONSEIL

EARTH PARA
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

HRO CONSEIL
292 شارع محم  الخامس ا طابق 
االر�سي ، 20900، ا  ار ا بيضاء 

املغرب
EARTH PARA شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 64 شارع 
عب  هللا امل ووني شوة 2 طابق األول 

- 20090 ا  ار ا بيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

545409

في) مؤرخ  حر  عو   بموت�سى 

ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (20

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 EARTH(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PARA

استيراد) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا صي ال ية) شبه  املواد  وتص ور 

واملذ ات) ا تجميل  ومستحضرات 

واملواد االستهالكية ا طبية.

64)شارع) عنوان املور االجتماعي):)

عب  هللا امل ووني شوة)2)طابق األول)-)

20090)ا  ار ا بيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: ا سي  ووسف سليماني)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  ووسف سليماني عنوا ه(ا))

 7 ا رقم) (3 طابق) تجزئة ا وفاء) (203

28810)املحم وة املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  ووسف سليماني عنوا ه(ا))

 7 ا رقم) (3 طابق) تجزئة ا وفاء) (203

28810)املحم وة املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 03 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826496.

849I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

 NAJM FELLAH شركة
CHAOUIA

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 
تفويت حصص

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR 132
 I(BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC
 NAJM FELLAH CHAOUIA شركة
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي 26 محج 

مرس ا سلطان ا طابق االول ا شوة 
رقم 3 - 20130 ا  ار ا بيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.453067

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تمت) (2022 ماي) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):
بصير) دو يا  ((2) ا سي ) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000
1.000)حصة  فائ 2 ا سي )(2))كريم)

ا ه اجي بتاريخ)13)ماي)2022.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
 02 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826026.
850I

FNMCOMPTA

ARKAN RENT CAR
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME(ETAGE(N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
ARKAN RENT CAR شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي (في طور ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي 11 , شارع 
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ا شريف اإلدري�سي تجزيئة ا  ريسية 
1 قطذة رقم 436 ا طابق األر�سي - 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.118973

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تورر حل) (2022 ماي) (17 في) املؤرخ 
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)
 ARKAN RENT ا وحي ) ا شريك 
100.000)درهم) مبلغ رأسما ها) (CAR
,)شارع) (11 وعنوان مورها اإلجتماعي)
ا شريف اإلدري�سي تجزيئة ا  ريسية)
(- ا طابق األر�سي) (436 قطذة رقم) (1
طنجة)-)90000)طنجة املغرب  تيجة)

ل):)ضذف ا تمويل.
و ح د مور ا تصفية ب)11),)شارع)
ا شريف اإلدري�سي تجزيئة ا  ريسية)
(- ا طابق األر�سي) (436 قطذة رقم) (1

طنجة)-)90000)طنجة املغرب.)
و عين:

اوت) ا سالم  عب   ا سي (2))
ز وة) (25 عنوا ه(ا)) و  ا  حمان 
 90000 طنجة) (- املصلى) ا ركاونة 

طنجة املغرب كمصفي)(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (03 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)5292.
851I

ste united consulting

SOCIETE BOOK EVENT
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تحويل املور االجتماعي  لشركة

ste united consulting
 N° 14 ESPACE(SAISS(AV(DES
FAR(FES، 30000، FES(MAROC
SOCIETE BOOK EVENT شركة 

عات املسؤو ية املح ود2
رقم  وعنوان مورها اإلجتماعي :)

69 شارع بن زرت اقامة ح ائق 
فاس سايس ا زهور 2 فاس - 

30000 فاس املغرب.
تحويل املور االجتماعي  لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.52757

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
املؤرخ في)07)فبراور)2022)تم تحويل)
من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 
69)شارع بن زرت اقامة ح ائق) رقم)
فاس سايس ا زهور)2)فاس)-)30000 
اقامة) (11 «رقم) إلى) املغرب») فاس 
هللا) عب   بن  عالل  شارع  ا فرزدق 
امل ونة الج و 2 فاس)-)30000)فاس)

املغرب».
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ا تجارية بفاس بتاريخ)30)ماي)2022 

تحت رقم)2805/2022.

852I

ائتما ية املرجان

H G M TRVAAUX
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

ائتما ية املرجان
ف6 واسمينة 1 شارع محم  

 Khouribga ،25000 ، ا سادس
املغرب

H G M TRVAAUX شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي 49 ا طابق 
االول تجزئة رياض - 25000 خريبكة 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
7661

في) مؤرخ  حر  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (12
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 H G M(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRVAAUX
ما) كل  (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

وتذلق با بناء)وا تجهيز..
 49 (: االجتماعي) املور  عنوان 
 25000 (- ا طابق االول تجزئة رياض)

خريبكة املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: حمي ) كذيش  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  كذيش حمي  عنوا ه(ا))49 
تجزئة رياض)25000)خريبكة املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  كذيش حمي  عنوا ه(ا))49 
تجزئة رياض)25000)خريبكة املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (01 االبت ائية بخريبكة بتاريخ)

2022)تحت رقم)246.
853I

ZODIREC Consulting

ABASSI CORPORATE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تفويت حصص

ZODIREC Consulting
RUE(AL(BATINIA, EX- ,46
 RUE(BOUCHER, DERB

 GHALLEF(MAARIF ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ABASSI CORPORATE شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي 56 شارع 

ابن ا و ان عين ا سبع ا  ار ا بيضاء 
- 20250 ا  ار ا بيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.477797

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تمت) (2021 دجنبر) (30 في) املؤرخ 

املصادقة على):
رضوان) ((2) ا سي ) تفويت 
ا ذبا�سي)1.000)حصة اجتماعية من)
أصل)1.000)حصة  فائ 2 ا سي )(2))

وونس وراق بتاريخ)30)دجنبر)2021.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
 07 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826820.
854I

MOUFIDCO

PAULA ROSSI
شركة عات املسؤو ية املح ود2

حل شركة

MOUFIDCO
 BD(LALLA(YACOUT 4EME 149
ETAGE(N° 103 ، 20000، ا  ار 

ا بيضاء املغرب
PAULA ROSSI شركة عات 
املسؤو ية املح ود2(في طور 

ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي 149 شارع 

ال ة واقوت ا طابق 4 رقم 111 - 
20000 ا  ارا بيضاء املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.258541
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر حل) (2022 ماي) (19 في) املؤرخ 
املح ود2) املسؤو ية  عات  شركة 
رأسما ها) مبلغ  (PAULA ROSSI
مورها) وعنوان  درهم  (10.000
واقوت) ال ة  شارع  (149 اإلجتماعي)
 20000  -  111 رقم) (4 ا طابق)
حل) (: املغرب  تيجة ل) ا  ارا بيضاء)

ا شركة.
 149 ب) ا تصفية  مور  ح د  و 
رقم) (4 ا طابق) ا ياقوت  ال ة  شارع 
111 - 20000)ا  ارا بيضاء)املغرب.)

و عين:
و) بذنون  فكري  ا سي (2))
11أ رقم) عنوا ه(ا))حي أغطاس ز وة)
فني ق املغرب كمصفي) (13000  26

(2)) لشركة.
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وعن  اإلقتضاء)الح ود املفروضة)
محل) املخو ة  هم  ا صالحيات  على 
و) ا ذوود  تبليغ  محل  و  املخابر2 

ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 07 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826694.
855I

MOUFIDCO

H.M.K BATI
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

MOUFIDCO
 BD(LALLA(YACOUT 4EME 149
ETAGE(N° 103 ، 20000، ا  ار 

ا بيضاء املغرب
H.M.K BATI شركة عات املسؤو ية 

املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي ز وة 5 
دوكسمود ا طابق 1 شوة 2 بن 
ج وة - 20000 ا  ار ا بيضاء 

املغرب 
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

545927
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (27
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 H.M.K(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. BATI
غرض ا شركة بإوجاز):)أعمال بناء)

و أعمال متنوعة)
مواول بناوات).

 5 ز وة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
دوكسمود ا طابق)1)شوة)2)بن ج وة)

- 20000)ا  ار ا بيضاء)املغرب).
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  ووسف جذاد):)700)حصة)
بويمة)100)درهم  لحصة).

ا سي 2 سهام صابر):)300)حصة)
بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) جذاد  ووسف  ا سي  
دوار حم او2 ا ساحل برشي )26100 

برشي  املغرب).
عنوا ه(ا)) صابر  سهام  ا سي 2 
عين) (55 رقم) (15 ز وة) هاال  تجزئة 
ا شق ا بيضاء)20000)ا  ار ا بيضاء)

املغرب).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) صابر  سهام  ا سي 2 
عين) (55 رقم) (15 ز وة) هاال  تجزئة 
ا شق ا بيضاء)20000)ا  ار ا بيضاء)

املغرب)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 08 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826733.
856I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»SOBATRI MODERNE»
إعالن متذ د ا ورارات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida ، 24000، الج و 2 املغرب
«SOBATRI MODERNE» «شركة 

عات املسؤو ية املح ود2 عات 
ا شريك ا وحي »

وعنوان مورها االجتماعي: تجزئة 
ا نسيم 5، بوذة 71، الج و 2 - 

24000 الج و 2 املغرب.
«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 
.11035

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
اتخاع) تم  (2022 ماي) (26 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)
قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
املصادقة على رقع رأسمال ا شركة)
مح ود2) («SOBATRI MODERNE»

املسؤو ية عات شريك وحي  بويمة)
من) أي  درهم  ((1.000.000) مليون)
إلى) درهم  مالون(3.000.000)) ثالثة 
أربذة مالون)(4.000.000))درهم عن)
وا  ائنة) الجارية  املستحوات  طريق 

في اسم ا شريك ا وحي 
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
على) ونص  ا ذي  (:6-7 رقم) بن  
رأسمال ا شريك أربذة مالون) ماولي:)
خلق) وتم  درهم  ((4.000.000(

30.000)حصة اجتماعية
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية بالج و 2 بتاريخ)06)وو يو)

2022)تحت رقم)27905.
857I

ائتما ية املرجان

 GROUPE SCOLAIRE PRIVE
LA REUSSITE

شركة عات املسؤو ية املح ود2
تفويت حصص

ائتما ية املرجان
ف6 واسمينة 1 شارع محم  

 Khouribga ،25000 ، ا سادس
املغرب

 GROUPE SCOLAIRE PRIVE LA
REUSSITE شركة عات املسؤو ية 

املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي 3 ودادوة 

املوضفين حي ا فتح - 25000 
خريبكة املغرب.
تفويت حصص

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.1039

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تمت) (2022 ماي) (20 في) املؤرخ 

املصادقة على):
مه ي) جواد  ((2) ا سي ) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (2.000
((2) ا سي ) حصة  فائ 2  (4.000

الحاج مؤمين بتاريخ)20)ماي)2022.
مه ي) جواد  ((2) ا سي ) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (2.000
4.000)حصة  فائ 2 ا سي )(2))عب )

ا ذالي مكريم بتاريخ)20)ماي)2022.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
وو يو) (01 االبت ائية بخريبكة بتاريخ)

2022)تحت رقم)398.
858I

ا ركيبي

OEUD JANNA CARS
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تحويل املور االجتماعي  لشركة

ا ركيبي
كلميم ، 81000، كلميم املغرب

OEUD JANNA CARS شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 
املواومة رقم 218 حي املسير2 04 

كلميم - 81000 كلميم املغرب.
تحويل املور االجتماعي  لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.1933

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تم تحويل) (2022 ماي) (25 املؤرخ في)
من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 
218)حي املسير2) «شارع املواومة رقم)
كلميم املغرب») (81000 (- كلميم) (04
«ا حي الج و  ز وة عب  ا كريم) إلى)
 81000 (- كلميم) (13 رقم) الخطابي 

كلميم املغرب».
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (08 بتاريخ) بكلميم  االبت ائية 

2022)تحت رقم)225/2022.
859I

SUD EST CONSEIL

KECH CAR
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تذيين مسير ج و   لشركة

SUD EST CONSEIL
 Immeuble(Dahir(B, Apt 16, Bd

 Hassan(II, Hay(Hassani ، 40130،
Marrakech maroc

KECH CAR شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي دكان 
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ا طابق ا سفلي اقامة 407 محامي  
3 - 40000 مراكش املغرب.
تذيين مسير ج و   لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.45697

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تم تذيين) (2022 أبريل) (25 املؤرخ في)
ا سي (2)) ج و   لشركة  مسير 

مطران احم  طه كمسير وحي 
تبذا  وبول استوا ة املسير.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (08 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136578.
860I

FIDU AHLAM

LAMCHAHRA
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

FIDU AHLAM
 452LOT(SALAM 1 HAY
 DAKHLA BOUJNIBA

 KHOURIBGA ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

LAMCHAHRA شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي (في طور ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي ا رقم 

153 بلوك ه حي ا  اخلة بوجنيبة 
خريبكة ا رقم 153 بلوك ه حي 

ا  اخلة بوجنيبة خريبكة 25000 
خريبكة املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.4407
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
2018)تورر حل) 24)دجنبر) املؤرخ في)
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)
 LAMCHAHRA ا وحي ) ا شريك 
درهم) (100.000 رأسما ها) مبلغ 
وعنوان مورها اإلجتماعي ا رقم)153 
بلوك ه حي ا  اخلة بوجنيبة خريبكة)
ا  اخلة) حي  ه  بلوك  (153 ا رقم)
خريبكة) (25000 خريبكة) بوجنيبة 

املغرب  تيجة ل):)ع م االشتغال.

ا رقم) ب  ا تصفية  مور  ح د  و 
بوجنيبة) ا  اخلة  بلوك ه حي  (153
خريبكة) (25000 املغرب) خريبكة 

املغرب.)
و عين:

ا سي (2))رشي  ا هائج و عنوا ه(ا))
خريبكة) ا كفاف  املشاهر2  دوار 
25000)خريبكة املغرب كمصفي)(2))

 لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية)
ا  اخلة) حي  ه  بلوك  (153 ا رقم) (:

بوجنيبة خريبكة
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
22)دجنبر) االبت ائية بخريبكة بتاريخ)

2020)تحت رقم)913.
861I

CABINET CBA SARL

KAZANWAY
شركة عات املسؤو ية املح ود2

قفل ا تصفية

CABINET CBA SARL
27 ز وة بابوم، طابق 3، شارع 

محم  الخامس ، 20250، ا  ار 
ا بيضاء املغرب

KAZANWAY شركة عات 
املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي : حي 
ا سذاد2 اقامة االحالم عمار2 
إف رقم 7 ا بر و�سي. - 20620 

ا  ارا بيضاء املغرب.
قفل ا تصفية

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
.467297

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر حل) (2022 14)مارس) املؤرخ في)
KAZANWAY)شركة عات املسؤو ية)
 100.000 رأسما ها) مبلغ  املح ود2 
اإلجتماعي حي) درهم وعنوان مورها 
ا سذاد2 اقامة االحالم عمار2 إف رقم)
ا  ارا بيضاء) (20620 (- ا بر و�سي.) (7
نشاط) وجود  املغرب  تيجة  ذ م 

تجاي..

و عين:
ا ياس فتح و عنوا ه(ا)) ا سي (2))
عمار2) االحالم  اقامة  ا سذاد2  حي 
 20620 ا بر و�سي.) (7 رقم) إف 
((2) كمصفي) املغرب  ا  ارا بيضاء)

 لشركة.
و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)
حي) وفي  (2022 مارس) (14 بتاريخ)
ا سذاد2 اقامة االحالم عمار2 إف رقم)
ا  ارا بيضاء) (20620 (- ا بر و�سي.) (7

املغرب.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 03 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826474.

862I

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

 AUTO ECOLE GOURIRANE
M.R

شركة عات املسؤو ية املح ود2
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE IBN ROCHD
شارع الحسن ا ثاني رقم 81 حي 
 avenue سيطا سوق ا سبت

 hassan 2 n°81 cité(suta(souk
sebt، 23550، سوق ا سبت املغرب

 AUTO ECOLE GOURIRANE M.R
شركة عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي دوار اوالد 
اولول قرب محطة بنزون بتروم غا م 
جماعة اوالد  اصر سوق ا سبت - 

23550 سوق ا سبت املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

397
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (29
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 AUTO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ECOLE GOURIRANE M.R

-م رسة) (: بإوجاز) غرض ا شركة 
 تذليم ا سياقة.

عنوان املور االجتماعي):)دوار اوالد)
اولول قرب محطة بنزون بتروم غا م)
(- ا سبت) اوالد  اصر سوق  جماعة 

23550)سوق ا سبت املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
حصة) (500 (: ا بار محم ) ا سي  

بويمة)100)درهم  لحصة).
 500 (: حنان) اكريران  ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  ا بار محم  عنوا ه(ا))دوار)
 23550 زي وح) و    دار  ا زوادحة 

سوق ا سبت املغرب.
ا سي 2 اكريران حنان عنوا ه(ا))
 23550 زي وح) و    دار  ا وسارية 

سوق ا سبت املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي 2 اكريران حنان عنوا ه(ا))
 23550 زي وح) و    دار  ا وسارية 

سوق ا سبت املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية بسوق ا سبت اوالد ا نمة)
رقم) تحت  (2022 وو يو) (07 بتاريخ)

.277
863I

MCG

تي أر أو ليميتيد
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

MCG
 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
تي أر أو  يميتي  شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 
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وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 
عالل ا فا�سي، ا ذمار2 12، ا شوة 
5، سين - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
126069

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (11
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)تي أر أو)

 يميتي .
ا وساطة) (: غرض ا شركة بإوجاز)
ا ذوارية) ا شؤون  ا ذوارية.)
وا سمسر2) ا ذوارية  واالستشارات 
واالتصال ا ذواري وا تمثيل ا ذواري.
شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 
عالل ا فا�سي،)ا ذمار2)12،)ا شوة)5،)

سين)-)40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 10.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي 2 روجيرز ريبيكا جان):)100 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
جان) ريبيكا  روجيرز  ا سي 2 
أ،) (71 ا رقم) البا،) دا  ريا  عنوا ه(ا))

 يزبوا)703-1200)إسترال ا برتغال.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
جان) ريبيكا  روجيرز  ا سي 2 
أ،) (71 ا رقم) البا،) دا  ريا  عنوا ه(ا))

 يزبوا)703-1200)إسترال ا برتغال
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (02 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136401.

864I

KHOUYI BADIA

 BEST ATLAS ENGINEERING
SARL-AU

إعالن متذ د ا ورارات

KHOUYI BADIA
مكناس ، 50000، مكناس املغرب
 BEST ATLAS ENGINEERING

SARL-AU «شركة عات املسؤو ية 
املح ود2 عات ا شريك ا وحي »

وعنوان مورها االجتماعي: شوة رقم 
05 ا طابق 03 شارع الحسن ا ثاني 
إقامة راوية حي إداري - - مي  ت 

املغرب.
«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 
.2127

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
اتخاع) تم  (2022 ماي) (26 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)
قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
ا سي ) ملك  في  سهم  (500 -1بيع)
اووشن سكينة) زهير  سي 2  بوفتال 
-2) تسيير) درهم) (100 ثمن كل سهم)
تذ ول) (3- سكينة) اووشن  ,) سي 2 

ا وا ون األسا�سي  شركة
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
ا ذي) (:43  .  6.7.16.18 رقم) بن  
سهم) (500 بيع) ونص على ماولي:)-1)
زهير  سي 2) بوفتال  ا سي   ملك  في 
 100 ثمن كل سهم) اووشن سكينة 
اووشن) ,) سي 2  ا تسيير) (2- درهم)
األسا�سي) ا وا ون  تذ ول  سكينة)-3)

 شركة
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (08 االبت ائية بمي  ت بتاريخ)

2022)تحت رقم)149.
865I

TADDART MULTISERVICES SARL AU

 TADDART MULTISERVICES
SARL AU

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

تأسيس شركة

 TADDART MULTISERVICES

SARL AU

م ونة 25 مارس بلوك x رقم 746 

ا ذيون ، 70000، ا ذيون املغرب

 TADDART MULTISERVICES

SARL AU شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي م ونة 
25 مارس بلوك x رقم 746 ا ذيون 

ا ذيون 70000 ا ذيون املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

41975

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 وو يو) (02

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 TADDART MULTISERVICES

.SARL AU

خ مات) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا ذامة) االشغال  و  ا بناء) ا نول 

ا تجار2 ا ذامة.

م ونة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
ا ذيون) (746 رقم) (x مارس بلوك) (25

ا ذيون)70000)ا ذيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: بوشيت) احم   ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) بوشيت  احم   ا سي  

ا ذيون)70000)ا ذيون املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) بوشيت  احم   ا سي  

ا ذيون)70000)ا ذيون املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (06 بتاريخ) با ذيون  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1628.

866I

CALLIDORA

كليدورا
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تفويت حصص

CALLIDORA

 BD BRAHIM ROUDANI 322

 5EME(ETAGE(N 21

 CASABLANCA 322 BD(BRAHIM

 ROUDANI 5EME(ETAGE(N

 21 CASABLANCA، 20130،

CASABLANCA MAROC

كلي ورا شركة عات املسؤو ية 

املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 322 شارع 

إبراهيم ا روداني ا طابق الخامس 

ا رقم 21 املذاريف ا بيضاء 322 

شارع إبراهيم ا روداني ا طابق 

الخامس ا رقم 21 املذاريف 

ا بيضاء 20100 ا  ار ا بيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.500155

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تمت) (2021 أكتوبر) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):

أبوبكر) ((2) ا سي ) تفويت 

ا سليماني)500)حصة اجتماعية من)

((2) حصة  فائ 2 ا سي ) (500 أصل)

أكتوبر) (26 بتاريخ) بوغابي  عزا  ون 

.2021

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (

 20 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وناور)2022)تحت رقم)809279.

867I
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MCG

مازال إنفست أند كو
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

MCG
 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
مازال إ فست أ   كو شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

عالل ا فا�سي، ا ذمار2 12، ا شوة 
5، سين - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

126237
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (17
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
مازال) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

إ فست أ   كو.
تشغيل) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
تأجير) (، ا رياض) (، ا ضيافة) بيوت 
جميع) تشغيل  (، املفروشة) ا غرف 
واملجمذات) واملوتيالت  ا فنادق 

ا سياحية واملنتجذات.
شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 
عالل ا فا�سي،)ا ذمار2)12،)ا شوة)5،)

سين)-)40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 10.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:
 50 (: كاطا  و) كو ويرتينو  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
(: أ يكسا  ر) دافي   هازو  ا سي  
50)حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

كاطا  و) كو ويرتينو  ا سي  
 42300 شارع باستور) (39 عنوا ه(ا))

روان فرنسا.
أ يكسا  ر) دافي   هازو  ا سي  
روك) دي  سيأشأو  (636 عنوا ه(ا))
06550)ال روكيت سير سيان فرنسا.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
ومواطن مسيري ا شركة:

كاطا  و) كو ويرتينو  ا سي  
 42300 شارع باستور) (39 عنوا ه(ا))

روان فرنسا
أ يكسا  ر) دافي   هازو  ا سي  
روك) دي  سيأشأو  (636 عنوا ه(ا))

06550)ال روكيت سير سيان فرنسا
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (08 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136564.
868I

MCG

ياليب
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

MCG
 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
وا يب شركة عات املسؤو ية 

املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

عالل ا فا�سي، ا ذمار2 12، ا شوة 
5، سين - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

126085
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (18
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)وا يب.
تأجير) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

دور) وتشغيل  املفروشة  ا غرف 
جميع) وتشغيل  وا رياض  ا ضيافة 
واملجمذات) واملوتيالت  ا فنادق 

ا سياحية واملنتجذات..
شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 
عالل ا فا�سي،)ا ذمار2)12،)ا شوة)5،)

سين)-)40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 10.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:
ا شركة فانسيار أي إموبيليار أل):)
50)حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
بويمة) حصة  (50 (: ا شركة المو)

100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا شركة فانسيار أي إموبيليار أل)
عنوا ه(ا))18)ري دي مارتيرز)44100 

 ا ت فرنسا.
ري) (03 عنوا ه(ا)) المو  ا شركة 

بيرون)44000) ا ت فرنسا.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
فران�سي) جون  ا سي   يبروكير 
عنوا ه(ا))18)ري دي مارتيرز)44100 

 ا ت فرنسا
ماري) ميشال  واوا ك  ا سي  
عنوا ه(ا))03)ري بيرون)44000) ا ت)

فرنسا
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (03 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136425.
869I

 ALARAEK LISAFAR WA(»(األرائك  لسفر وا سياحة

» SIYAHA

األرائك للسفر والسياحة « 
 ALARAEK LISAFAR WA

» SIYAHA
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
إنشاء)فرع تابع  لشركة

األرائك  لسفر وا سياحة « 
»ALARAEK LISAFAR WA SIYAHA
مكة املكرمة ، 24211، مكة املكرمة 

ا سذودوة
األرائك  لسفر وا سياحة « 

 ALARAEK LISAFAR WA SIYAHA
» شركة عات مسؤو ية مح ود2 

عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي مكة 
املكرمة - 24211 مكة املكرمة 

ا سذودوة.
إنشاء فرع تابع  لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.546035

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
املؤرخ في)01)وو يو)2022)تورر إنشاء)
ا تسمية) تحت  تابع  لشركة  فرع 
 » ARAEK GROUP(»(مجموعة أرائك
و ا كائن با ذنوان وج 2 اقامة جوهر2)
7)بلفي ور)-) 2)رقم) وج 2 س ا طابق)
20300)ا  ار ا بيضاء)املغرب و املسير)
من طرف ا سي (2))ربيع بن احم  بن)

سليمان  اضره.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 08 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826941.
870I

LE PREMIER CONSEIL

G.I.CAR
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
G.I.CAR شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي املتجر 
قم 01 موالي اسماعيل رقم 262 
جماعة حربيل امل ونة الج و 2 
تامنصورت - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
126133
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في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (26
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.G.I.CAR
*تأجير) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا سيارات ب ون سائق.
عنوان املور االجتماعي):)املتجر قم)
01)موالي اسماعيل رقم)262)جماعة)
حربيل امل ونة الج و 2 تامنصورت)-)

40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: زي ان) رجاء) ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) زي ان  رجاء) ا سي 2 
تاركة) (7 شوة) (12 زهور تاركة عمار2)

40000)مراكش املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) زي ان  رجاء) ا سي 2 
تاركة) (7 شوة) (12 زهور تاركة عمار2)

40000)مراكش املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (06 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136472.
871I

fidjuris(sarl

BAYT EL HOUDA IMMO
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تفويت حصص

fidjuris(sarl
 BD IBNOU SINA 230
 casablanca، 20200،
CASABLANCA Maroc

BAYT EL HOUDA IMMO شركة 
عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي ا ز وة 
40، ا رقم 31، املجموعة y اال فة - 

23340 ا  ار ا بيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.236891

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تمت) (2021 غشت) (02 في) املؤرخ 

املصادقة على):
بوشذيب) ((2) ا سي ) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (100 بوع ي)
((2) حصة  فائ 2 ا سي ) (300 أصل)
غشت) (02 بتاريخ) ووسف  بوع ي 

.2021
بوشذيب) ((2) ا سي ) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (100 بوع ي)
((2) حصة  فائ 2 ا سي ) (300 أصل)
بوع ي عمر بتاريخ)02)غشت)2021.

بوشذيب) ((2) ا سي ) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (100 بوع ي)
((2) حصة  فائ 2 ا سي ) (300 أصل)
غشت) (02 بتاريخ) رمضان املصطفى 

.2021
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
 09 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

دجنبر)2021)تحت رقم)803758.
872I

STE FIACCOF 

 COMPLEXE TOURISTIQUE
OBRI PARK

شركة عات املسؤو ية املح ود2
تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc
 COMPLEXE TOURISTIQUE

OBRI PARK شركة عات املسؤو ية 
املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي تذاو ية 
الحسنية صفرو سي ي خيار - 

30000 صفرو املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

3747

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (26

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 COMPLEXE TOURISTIQUE

.OBRI PARK

استغالل) (: غرض ا شركة بإوجاز)

منازل فنادق استغالل مطذم.

تذاو ية) (: املور االجتماعي) عنوان 

(- خيار) سي ي  صفرو  الحسنية 

30000)صفرو املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  تحسن حالل):)400)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

300)حصة) (: ا سي  مو ود حالل)

بويمة)100)درهم  لحصة).

300)حصة) (: ا سي  حمي  حالل)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) حالل  تحسن  ا سي  

تذاو ية الحسنية صفرو سي ي خيار)

31000)صفرو املغرب.

عنوا ه(ا)) حالل  مو ود  ا سي  

تذاو ية الحسنية صفرو سي ي خيار)

31000)صفرو املغرب.

عنوا ه(ا)) حالل  حمي   ا سي  

تذاو ية الحسنية صفرو سي ي خيار)

31000)صفرو املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) حالل  تحسن  ا سي  

تذاو ية الحسنية صفرو سي ي خيار)

31000)صفرو املغرب.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (01 بتاريخ) بصفرو  االبت ائية 

2022)تحت رقم)207.

873I

STE FIACCOF 

 STE LOCATIONS DES
ENGINS

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc

 STE LOCATIONS DES ENGINS
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي مركز 
فريشة مركز تمزكا ة غفساي - 

43100 تاو ات املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
2097

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (26
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LOCATIONS DES ENGINS
كراء) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

اال يات االشغال املختلفة.
مركز) (: االجتماعي) املور  عنوان 
(- غفساي) تمزكا ة  مركز  فريشة 

43100)تاو ات املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
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 1.000 (: ا زهاري) املختار  ا سي  
حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  املختار ا زهاري عنوا ه(ا))
 2 عمار2 ج تجزئة شمس) (168 شوة)

بن سود2)30000)فاس املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  املختار ا زهاري عنوا ه(ا))
 2 عمار2 ج تجزئة شمس) (168 شوة)

بن سود2)30000)فاس املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (26 بتاريخ) بتاو ات  االبت ائية 

2022)تحت رقم)275.

874I

DAMO CONSULTING SARL

BLANES TEX
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تحويل املور االجتماعي  لشركة

DAMO CONSULTING SARL
 AV(PASTEUR 1° ETG(N°18 54

 TANGER(tanger, tanger، 90000،
tanger MAROC

BLANES TEX شركة عات 
املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي حي ا بوغاز 
ز وة ادريس بوشذيب الحريزي رقم 

46 - 90000 طنجة املغرب.
تحويل املور االجتماعي  لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.115883

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
2022)تم تحويل) 29)أبريل) املؤرخ في)
من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 
بوشذيب) ادريس  ز وة  ا بوغاز  «حي 
طنجة) (90000  -  46 رقم) الحريزي 
ز وة) (2 سناء) «تجزئة  إلى) املغرب»)
طنجة) (90000 (- مكرر) (34 رقم) ب 

املغرب».
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (07 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)254519.

875I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

NEWLENS

إعالن متذ د ا ورارات

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

 Bd(d›Anfa 7ème(Etage، 45

20000، Casablanca(Maroc

NEWLENS «شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 عات ا شريك ا وحي »

وعنوان مورها االجتماعي: منطوة 

ا تص ور الحر2 بطنجة قطذة 79 

A-3 - - طنجة املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.68747

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

تم اتخاع) (2022 أبريل) (25 املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)

على) ونص  ا ذي  (:1 رقم) قرار 

سهم من شركة) (100 تحويل) ماولي:)

ا سي ) MAYOPLA ITO) صالح 

مؤمة ووسف

قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)

استوا ة ا سي  مارسو ت دونيس من)

مهامه كمسير  لشركة

قرار رقم)3:)ا ذي ونص على ماولي:)

املويم) ووسف  مؤمة  ا سي   تذيين 

 Lot Jardins  15 (- في ا  ار ا بيضاء)

Majbar California)مسيرا ج وً ا

قرار رقم)4:)ا ذي ونص على ماولي:)

تذيين صالحيات املسير

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

على) ونص  ا ذي  (:0 رقم) بن  

ماولي:0

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

أبريل) (28 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)254108.

876I

في ي ا بشرى

MATELSYS ماتيلسيس
شركة عات املسؤو ية املح ود2

حل شركة
في ي ا بشرى

155 ز وة 76 ا طابق األول ا شوة 
رقم 2 حي األ فة، 20220، ا  ار 

ا بيضاء املغرب
ماتيلسيس MATELSYS شركة 

عات املسؤو ية املح ود2(في طور 
ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي حي 
ا تذاون ز وة 92 رقم 10 حي 

الحسني 20230 ا  ار ا بيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.407369
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر حل) (2021 15) و بر) املؤرخ في)
املح ود2) املسؤو ية  عات  شركة 
مبلغ) (MATELSYS ماتيلسيس)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسما ها)
ز وة) ا تذاون  حي  اإلجتماعي  مورها 
 20230 الحسني) حي  (10 رقم) (92
ا  ار ا بيضاء)املغرب  تيجة ل):)أزمة)

جائحة كورو ا.
حي) ب  ا تصفية  مور  ح د  و 
ا تذاون ز وة)92)رقم)10)حي الحسني)

20230)ا  ار ا بيضاء)املغرب.)
و عين:

و) خربوش  محم   ا سي (2))
ا أل فة) رياض  إقامة  عنوا ه(ا))
 138 شوة) (8 م خل) (39 مجموعة)
ا  ار ا بيضاء)املغرب) (20202 األ فة)

كمصفي)(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية)
حي) (10 رقم) (92 ز وة) ا تذاون  حي  (:

الحسني ا  ار ا بيضاء
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 17 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

فبراور)2022)تحت رقم)813441.
877I

تاد ة  إلستشار2

SUPMADER PRIVE

شركة عات املسؤو ية املح ود2

قفل ا تصفية

تاد ة  إلستشار2

حي ميمو ة بلوك 1رقم 77ا طابق 

2بني مالل ، 23000، بني مالل 

املغرب

SUPMADER PRIVE شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي : 12 شارع 

بورقية ا طابق ا ثاني شوة 04 - 

23000 بني مالل املغرب.

قفل ا تصفية

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

.8885

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تورر حل) (2022 أبريل) (01 املؤرخ في)

عات) شركة  (SUPMADER PRIVE

رأسما ها) مبلغ  املح ود2  املسؤو ية 

مورها) وعنوان  درهم  (100.000

شارع بورقية ا طابق) (12 اإلجتماعي)

بني مالل) (23000  -  04 ا ثاني شوة)

كاف) غير  املغرب  تيجة  نشاط 

إلستمرار ا شركة.

و عين:

و) ا سراج  ا شك الي  ا سي (2))

أم ظهر ودادوة مالك) حي  عنوا ه(ا))

مالل) بني  (23000 ا شفاء) تجزئة 

املغرب كمصفي)(2)) لشركة.

و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)

12)شارع) 2022)وفي) 01)أبريل) بتاريخ)

 -  04 شوة) ا ثاني  ا طابق  بورقية 

23000)بني مالل املغرب.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (30 االبت ائية ببني مالل بتاريخ)

2022)تحت رقم)496.

878I
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ALFAZINE EXPERT

ALFAZINE EXPERT
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

ALFAZINE EXPERT

 BD CHECHAOUNI BUREAU

 CHEFCHAOUNI(ETG 3

 BUREAU 2 AIN(SEBAA، 20590،

CASABLANCA Maroc

ALFAZINE EXPERT شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 75 شارع 

شفشاوني مكتب شفشاوني مكتب 

2 ا طابق 3 عين ا سبع 20590 

ا  ارا بيضاء املغرب 

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

545541

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (12

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALFAZINE EXPERT

 CONSEIL(:(غرض ا شركة بإوجاز

.EN GESTION

75)شارع) عنوان املور االجتماعي):)

مكتب) شفشاوني  مكتب  شفشاوني 

 20590 ا سبع) عين  (3 ا طابق) (2

ا  ارا بيضاء)املغرب).

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 50.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) عزا  ون  ا زين  ا سي  
 8 510)رقم) إقامة دوار ا سالم عمار2)

20267)ا  ارا بيضاء)املغرب).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) عزا  ون  ا زين  ا سي  
 8 510)رقم) إقامة دوار ا سالم عمار2)

20267)ا  ارا بيضاء)املغرب)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 06 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)19370.

879I

في ي ا بشرى

 SEASONS سيزنس هاوس
HOUSE

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

في ي ا بشرى

155 ز وة 76 ا طابق األول ا شوة 
رقم 2 حي األ فة، 20220، ا  ار 

ا بيضاء املغرب

 SEASONS HOUSE سيزنس هاوس

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي (في طور ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي 65 ز وة 

مو�سى بن  صير املذاريف 20370 

ا  ار ا بيضاء املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.374591

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تورر حل) (2021 15)مارس) املؤرخ في)

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)

هاوس) سيزنس  ا وحي   ا شريك 

مبلغ رأسما ها) (SEASONS HOUSE

مورها) وعنوان  درهم  (100.000
ز وة مو�سى بن  صير) (65 اإلجتماعي)

ا بيضاء) ا  ار  (20370 املذاريف)

املغرب  تيجة ل):)أزمة جائحة كورو ا.
ز وة) (65 و ح د مور ا تصفية ب)

 20370 مذاريف) بن  صير  مو�سى 

ا  ار ا بيضاء)املغرب.)

و عين:
و) ا سكتاني  رشي   ا سي (2))
ا شر�سي) أحم   ز وة  (35 عنوا ه(ا))
 29 ا شوة) (6 ا طابق) فاتن  إقامة 
ا بيضاء) ا  ار  (20053 بوركون)

املغرب كمصفي)(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية)
ز وة مو�سى بن  صير مذاريف) (65 (:

ا  ار ا بيضاء
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 31 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)825692.

880I

M2 BUSINESS

WEVD RESINE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

M2 BUSINESS
 APPT(N°3 ETAGE 1 UNITE
 II(N°197 CM(DAOUDIATE
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
WEVD RESINE شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي بلوك ا رقم 
1013 اوالد بلذكي  ا بور مراكش - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
125945

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (16
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 WEVD(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.RESINE
ترميم و) (: غرض ا شركة بإوجاز)
اصالح املنشات و املباني و ا  وكورات.
ا) بلوك  (: االجتماعي) املور  عنوان 
رقم)1013)اوالد بلذكي  ا بور مراكش)

- 40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 -

ا سي  اعتر2 وحي ):)1000)بويمة)
100)درهم.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) وحي   اعتر2  ا سي  
 40000 دوار اوالد علي عيش سذاد2)

مراكش املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) وحي   اعتر2  ا سي  
 40000 دوار اوالد علي عيش سذاد2)

مراكش املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (31 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136280.
881I

M2 BUSINESS

STE SOCOTRAV SARL AU
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تفويت حصص

M2 BUSINESS
 APPT(N°3 ETAGE 1 UNITE
 II(N°197 CM(DAOUDIATE
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 STE SOCOTRAV SARL AU

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 627 
املحامي  5 - 40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
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رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.92039

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

تمت) (2022 فبراور) (03 في) املؤرخ 

املصادقة على):
كربوز) امين  ((2) ا سي ) تفويت 

حصة اجتماعية من أصل) (10.000

((2) ا سي ) حصة  فائ 2  (10.000

03)فبراور) سذي 2 اوت لحيان بتاريخ)

.2022

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (

أبريل) (26 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)135180.

882I

الحموتي كريم محاسب

MA Global Marketing
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

الحموتي كريم محاسب

شارع الخرطوم رقم 51 ا ناظور ، 

62000، ا ناظور املغرب

MA Global Marketing شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي حي 

 ذرا�سي تجزئة بو و - 62000 

ا ناظور املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

24209

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (31

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 MA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Global Marketing

-)اإلشهار) (: غرض ا شركة بإوجاز)
و ا تسويق و استراتيجيات اإلتصال.

إستشارات ا تسيير و ا ذالقات) (-
ا ذامة..

حي) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 62000 (- بو و) تجزئة   ذرا�سي 

ا ناظور املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  ب وفي عب  الخا ق):)1.000 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
الخا ق) عب   ب وفي  ا سي  
 1 عباد) سي ي  تجزئة  عنوا ه(ا))
عمار2)342)ا شوة)2 40000)مراكش)

املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
الخا ق) عب   ب وفي  ا سي  
 1 عباد) سي ي  تجزئة  عنوا ه(ا))
عمار2)342)ا شوة)2 40000)مراكش)

املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
07)وو يو) االبت ائية با ناضور بتاريخ)

2022)تحت رقم)1051.

883I

AB COMPTA NORD

AMLOUBIO
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

AB COMPTA NORD
 YAACOUB(MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000
AMLOUBIO شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 
 29RUE وعنوان مورها اإلجتماعي

 AMR(IBN(ASS 3EME(ETG(N 26 -
90000 TANGER(MAROC

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

127893

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 

ا وا ون) إع اد  تم  (2022 وو يو) (02

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AMLOUBIO

(- تاجر) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

تاجر جملة لجميع املنتجات ا غذائية)

وا زراعية.

 29RUE (: عنوان املور االجتماعي)

 AMR IBN ASS 3EME ETG N 26 -

.90000 TANGER MAROC

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 100 (: اوعزا) حفيظة  ا سي 2 

حصة بويمة)1.000)درهم  لحصة).

 100 (: اوعزا) حفيظة  ا سي 2 

بويمة)1.000)درهم.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

اوعزا عنوا ه(ا)) ا سي 2 حفيظة 

مجمع ا بركة)01)عمار2)100)رقم)03 

90070)طنجة املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

اوعزا عنوا ه(ا)) ا سي 2 حفيظة 

مجمع ا بركة)01)عمار2)100)رقم)03 

90070)طنجة املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (06 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)254462.

884I

مستأمنة ا وصبة كو طا

ESPACE SAAYAM
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

مستأمنة ا وصبة كو طا

ا حي االداري ا شوة رقم ٣ قصبة 

تاد ةا حي االداري ا شوة رقم ٣ 

قصبة تاد ة ا حي االداري ا شوة 
رقم ٣ قصبةا حي االداري ا شوة 

رقم ٣ قصبة تاد ة، 23500، قصبة 

تاد ة املغرب

ESPACE SAAYAM شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي دوار اوت 

ا ربع كطاوة قصبة تاد ة - 23350 

قصبة تاد ة املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

2203

في) مؤرخ  حر  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (17

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ESPACE SAAYAM

و) موهى  (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

مطذم.

:)دوار اوت) عنوان املور االجتماعي)

 23350 (- ا ربع كطاوة قصبة تاد ة)

قصبة تاد ة املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: ا كوش) ساعي   ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
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وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا كوش عنوا ه(ا)) ا سي  ساعي  

تاد ة) قصبة  (23500 تاد ة) قصبة 

املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا كوش عنوا ه(ا)) ا سي  ساعي  

تاد ة) قصبة  (23500 تاد ة) قصبة 

املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 02 بتاريخ) تاد ة  بوصبة  االبت ائية 

وو يو)2022)تحت رقم)92.

885I

CABINET BENISSA

RIBISSA TRANS
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

CABINET BENISSA

 Avenue(Hafid(Ibn(Abdelbar

 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 3ème(étage(N° 15

 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc

 RIBISSA TRANS

شركة عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي حي ا  ا ية 

طنجة ا با ية ز وة شاطئ أزال قطذة 

53 طابق األول رقم 5 - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

126989

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
تم إع اد ا وا ون) (2022 مارس) (21

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RIBISSA TRANS

:) ول) بإوجاز) ا شركة  غرض 
و) ا وطني  ا صذي   على  ا بضائع 

ا  ولي.
حي) (: االجتماعي) املور  عنوان 
شاطئ) ز وة  ا با ية  طنجة  ا  ا ية 
 -  5 طابق األول رقم) (53 أزال قطذة)

90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 500 (: ووسف) مو�سى  بن  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
ا سي  ا ذريبي عزيز):)500)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ووسف) مو�سى  بن  ا سي  
مجمع دوار تمود2 بلوك أ) عنوا ه(ا))
عمار2)1)ا طاق)3)ا شوة)131)تطوان)

93000)تطوان املغرب.
ا سي  ا ذريبي عزيز عنوا ه(ا))حي)
ز وة) زياد  ابن  األغراس شارع طارق 
 93000 مرتيل) (2 ط) (7 رقم) (2 أ ممر)

تطوان املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ووسف) مو�سى  بن  ا سي  
مجمع دوار تمود2 بلوك أ) عنوا ه(ا))
عمار2)1)ا طاق)3)ا شوة)131)تطوان)

93000)تطوان املغرب
ا سي  ا ذريبي عزيز عنوا ه(ا))حي)
ز وة) زياد  ابن  األغراس شارع طارق 
 93000 مرتيل) (2 ط) (7 رقم) (2 أ ممر)

تطوان املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (06 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)3970.
886I

DATA COMPTA

GRIG PECHE SARL
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
رفع رأسمال ا شركة

DATA COMPTA

 RUE(DE(LA(LIBERTE 54 ETAGE
 3 N° 13 BP 2253 ، 90000،

TANGER MAROC
GRIG PECHE SARL شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي حي برا ص 
ز وة أحم  املنجور رقم 7 - 90000 

طنجة املغرب.
رفع رأسمال ا شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.43891

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
رفع) تم  (2022 ماي) (12 في) املؤرخ 
ق ره) بمبلغ  ا شركة  رأسمال 
من) أي  درهم») (1.000.000»
«1.500.000)درهم»)إلى)«2.500.000 
درهم»)عن طريق):)إدماج احتياطي أو)
أرباح أو عالوات إص ار في رأس املال.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (06 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)254476.
887I

 اسيون ط ب ب

ناسيون ط ب ب
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تغيير تسمية ا شركة

 اسيون ط ب ب
شارع ا ورويين اقامة كاميليا شوة 

1طريق صفرو فاس ، 30000، فاس 
املغرب

 اسيون ط ب ب شركة عات 
املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها االجتماعي شارع 
ا فويين كاميليا رفم600 شفة1 

طريف صفرو شارع ا فويين كاميليا 
رفم600 شفة1 طريف صفرو 

30000 فاس املغرب.
تغيير تسمية ا شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
22/4700

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تم تغيير) (2022 وو يو) (09 املؤرخ في)
« اسيون ط ب) تسمية ا شركة من)
ب»)إلى)« ورث افريكا اشغال مختلفة)

 NORTH AFRIKA TRAVAUX
. »DIVER

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
فبراور) (15 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)4700/22.

888I

MONDIALE GEST

MENARA CAR sarl
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تذيين مسير ج و   لشركة

MONDIALE GEST
 IMM 202 APT 01A(PORTES(DE
 MARRAKECH 2 - MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

MENARA CAR sarl شركة عات 
املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي عملية 
غر اطة عمارK 2 مرآب 2 ا زرقطوني 

- 40000 مراكش املغرب.
تذيين مسير ج و   لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.74375

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تم تذيين) (2021 وو يو) (07 املؤرخ في)
مسير ج و   لشركة ا سي (2))أمزوار)
هشام) ا نبي  عب   أوت  (& الحسين)
كمسيرون  لشركة مع ظرور2 ا توقيع)

املزدوج كمسير آخر
تبذا  وبول استوا ة املسير.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (30 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2021)تحت رقم)112610.

889I

ait chengat sokayna

TOURIS CONSTRUCTION
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

ait chengat sokayna
ز وة طرابلس 1 رقم 21 ، 90000، 

طنجة املغرب
 TOURIS CONSTRUCTION
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شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 
موالي اسماعيل 14 اقامة موالي 
اسماعيل ا طابق ا تا ت رقم 9 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
253327

 23 في) مؤرخ  حر  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 فبراور)
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TOURIS CONSTRUCTION
أشغال) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا بناءـمنذش عواري).
شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 
موالي) اقامة  (14 اسماعيل) موالي 
 -  9 رقم) ا تا ت  ا طابق  اسماعيل 

90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: اهروش) محم   ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
 1000 (: اهروش) محم   ا سي  

بويمة)100)درهم.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) اهروش  محم   ا سي  
تجزئة فلورنسيا)2)شارع ا ذراق رقم)

71 90000)طنجة املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) اهروش  محم   ا سي  
تجزئة فلورنسيا)2)شارع ا ذراق رقم)

71 90000)طنجة املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
أبريل) (29 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)-.
890I

FIDUCIAIRE BENSAID SARL

HOUYAM CAR SARL AU
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

FIDUCIAIRE BENSAID SARL
تجزئة راحة ا بال عمار2 11س شارع 
واد تانسيفت ، 11000، سال املغرب
HOUYAM CAR SARL AU شركة 

عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي (في طور ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي اقامة 

ا ياسمين ، عمار2 رقم 6 ، محل رقم 
23 ، حي ا سالم سال - 11030 سال 

املغرب.
حل شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.27971

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر حل) (2022 31)مارس) املؤرخ في)
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)
 HOUYAM CAR ا وحي ) ا شريك 
 100.000 مبلغ رأسما ها) (SARL AU
درهم وعنوان مورها اإلجتماعي اقامة)
ا ياسمين)،)عمار2 رقم)6)،)محل رقم)
11030)سال) (- حي ا سالم سال) (، (23
من) تمكنها  ع م  (: ل) املغرب  تيجة 

مساور2 ا نشاط ا تجاري.
اقامة) ب  ا تصفية  مور  ح د  و 
ا ياسمين)،)عمار2 رقم)6)،)محل رقم)
11030)سال) (- حي ا سالم سال) (، (23

املغرب.)
و عين:

و) و   شرماط  شيماء) ا سي (2))
 41 عمار2) مرزوقة  تجزئة  عنوا ه(ا))
طريق مه وة سال)11000)سال املغرب)

كمصفي)(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (07 بتاريخ) بسال  االبت ائية 

2022)تحت رقم)39012.
891I

FIDUCIAIRE BENSAID SARL

CORIPEV SARL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تغيير نشاط ا شركة

FIDUCIAIRE BENSAID SARL
تجزئة راحة ا بال عمار2 11س شارع 
واد تانسيفت ، 11000، سال املغرب

CORIPEV SARL شركة عات 
املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها االجتماعي كلم 2.5 
طريق ا ونيطر2 رقم 3417 سال - 

11000 سال املغرب.
تغيير نشاط ا شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.5431

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تغيير) تم  (2022 ماي) (09 في) املؤرخ 
نشاط ا شركة من)« جار2 االملنيوم»)
وا  راجات) ا سيارات  «بيع  إلى)

ا نارية».
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (07 بتاريخ) بسال  االبت ائية 

2022)تحت رقم)39013.
892I

عب  ا كريم ا شلح

STE KRIMA EQUIPEMENT
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

عب  ا كريم ا شلح
حي املنصور ا ذهبي عمار2 ا ناصيري 

، 16150، مشرع بلوصيري املغرب
 STE KRIMA EQUIPEMENT

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي حي بيطات 
ودادوة ا وواتلي رقم 75 - 16150 

مشرع بلوصيري املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

855

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 

ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (26

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KRIMA EQUIPEMENT

تجهيز) (1- (: غرض ا شركة بإوجاز)

املواهي واملطاعم

-2) ول ا بضائع

-3)مفاوض.

حي) (: االجتماعي) املور  عنوان 

 -  75 رقم) ا وواتلي  ودادوة  بيطات 

16150)مشرع بلوصيري املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)موسم كا تالي:

ا سي 2 كريم وئام):)1.000)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي 2 كريم وئام عنوا ه(ا))دوار)

 16150 اوالد اعيش ا رمل ا نويرات)

مشرع بلوصيري املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي 2 كريم وئام عنوا ه(ا))دوار)

 16150 اوالد اعيش ا رمل ا نويرات)

مشرع بلوصيري املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

بتاريخ) بلوصيري  بمشرع  االبت ائية 

09)وو يو)2022)تحت رقم)67.

893I
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GALAXYCOMPT

BIGOUT CAR

شركة عات املسؤو ية املح ود2

حل شركة

GALAXYCOMPT

 Av. Mohamed(Ben(El(Hasan(Al

 Ouazzani(Résidence(Nabil(n°3

Tétouan ، 93000، تطوان املغرب

BIGOUT CAR شركة عات 

املسؤو ية املح ود2(في طور 

ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

ميرامار ز وة مكناس رقم 1 - 93150 

مرتيل املغرب.

حل شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.26371

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تورر حل) (2022 ماي) (26 في) املؤرخ 

املح ود2) املسؤو ية  عات  شركة 

رأسما ها) مبلغ  (BIGOUT CAR

مورها) وعنوان  درهم  (100.000

اإلجتماعي شارع ميرامار ز وة مكناس)

رقم)1 - 93150)مرتيل املغرب  تيجة)

ل):)ازمة قطاع.

شارع) ب  ا تصفية  مور  ح د  و 

ميرامار ز وة مكناس رقم)1 - 93150 

مرتيل املغرب.)

و عين:

ا سي (2))حسن اورير و عنوا ه(ا))

15ا طوابل) رقم) ا  وحة  شارع 

املغرب) تطوان  (93000  1 ا طابق)

كمصفي)(2)) لشركة.

الح ود) اإلقتضاء) وعن   (

املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 

ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (31 بتاريخ) بتطوان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1296.

894I

FIDCOM SAHARA

 AL BAYDAA DES MEUBLES
ET DECORATION

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

تأسيس شركة

FIDCOM SAHARA
شارع ا طبراني حي ا وح 2 01 رقم 

20 ا ذيون ، 70000، ا ذيون 
املغرب

 AL BAYDAA DES MEUBLES
ET DECORATION شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

ا ووات املسلحة امللكية رقم 818 
املر�سى ا ذيون - 70000 ا ذيون 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
42003

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 وو يو) (01
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 AL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 BAYDAA DES MEUBLES ET

.DECORATION
غرض ا شركة بإوجاز):)بيع وشراء)

األثاث.
شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 818 رقم) امللكية  املسلحة  ا ووات 
ا ذيون) (70000 (- ا ذيون) املر�سى 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: سبول) حمي   ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) سبول  حمي   ا سي  
شارع ا ووات املسلحة امللكية ب ون)
ا ذيون) (70000 ا ذيون) رقم املر�سى 

املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) سبول  حمي   ا سي  
شارع ا ووات املسلحة امللكية ب ون)
ا ذيون) (70000 ا ذيون) رقم املر�سى 

املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (08 بتاريخ) با ذيون  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1656/2022.
895I

حسام ا  ون

 TRANSPORTES VIAJES
BAKKALI MARRUECCOS
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

حسام ا  ون
شارع بن عب  ا رحمان ا طابق االول 
رقم 1 قرب صي  ية باب ا توت ، 

93000، تطوان املغرب
 TRANSPORTES VIAJES BAKKALI

MARRUECCOS شركة عات 
املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع عب  
هللا ا شفشاوني ز وة 12 رقم3 - 

93000 تطوان املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

31699
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (17
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 TRANSPORTES VIAJES BAKKALI

.MARRUECCOS

:) ول) بإوجاز) ا شركة  غرض 
األمتذة

ا توزيع ا شخ�سي.
شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 
عب  هللا ا شفشاوني ز وة)12)رقم3 - 

93000)تطوان املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  انس ا بوالي):)1.000)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) ا بوالي  انس  ا سي  
 6 رقم) س  عمار2  ا زيتون  اقامة 

93000 93000)املغرب.
عنوا ه(ا)) ا بوالي  خا    ا سي  

اسبا يا)93000)اسبا يا اسبا يا.
عنوا ه(ا)) ا بوالي  محم   ا سي  

اسبا يا)93000)اسبا يا اسبا يا.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) ا بوالي  انس  ا سي  
 6 رقم) س  عمار2  ا زيتون  اقامة 

93000 93000)املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (07 بتاريخ) بتطوان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1341.

896I

E-FINANCE CONSEILS

HAJI AND SONS TRADING
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

E-FINANCE CONSEILS
رقم 117 ا شوة رقم 1 تجزئة 

األحباس ا حي املحم ي مراكش ، 
40000، مراكش املغرب

 HAJI AND SONS TRADING
شركة عات املسؤو ية املح ود2

 29-V4 وعنوان مورها اإلجتماعي
ح ائق األطلس جماعة تمصلوحت 
دائر2 تحناوت إقليم الحوز - 42312 

مراكش املغرب
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تأسيس شركة عات املسؤو ية 
املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
126145

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (30
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 HAJI (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AND SONS TRADING
أو) تاجر  (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

وسيط وووم باالستيراد و ا تص ور.
 V4-29 (: االجتماعي) املور  عنوان 
ح ائق األطلس جماعة تمصلوحت)
دائر2 تحناوت إقليم الحوز)-)42312 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  محمود حسن حاجي):)500 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
ا سي  حسن محمود حاجي):)500 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
حاجي) حسن  محمود  ا سي  
ا رمز) (St SW  81785 عنوا ه(ا))

ا برو ي)T3h4C8)كا غاري اب كن ا.
حاجي) محمود  حسن  ا سي  
ا رمز) (St SW  81785 عنوا ه(ا))

ا برو ي)T3h4C8)كا غاري اب كن ا.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
حاجي) حسن  محمود  ا سي  
ا رمز) (St SW  81785 عنوا ه(ا))

ا برو ي)T3h4C8)كا غاري اب كن ا)
حاجي) محمود  حسن  ا سي  
ا رمز) (St SW  81785 عنوا ه(ا))

ا برو ي)T3h4C8)كا غاري اب كن ا
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (06 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136479.
897I

حسام ا  ون

 ALTA-SEC PRESSING
WILAYA-CENTER

شركة عات املسؤو ية املح ود2
تأسيس شركة

حسام ا  ون
شارع بن عب  ا رحمان ا طابق االول 
رقم 1 قرب صي  ية باب ا توت ، 

93000، تطوان املغرب
ALTA-SEC PRESSING WILAYA-
CENTER شركة عات املسؤو ية 

املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 
ا واهر2 اقامة سا يم 3 محل 2 - 

93000 تطوان املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

31701
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 وو يو) (02
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
ALTA-SEC PRESSING WILAYA-

.CENTER
توفير) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

خ مة غسيل املالبس األوتوماتيكي.
شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 -  2 محل) (3 سا يم) اقامة  ا واهر2 

93000)تطوان املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
حصة) (250 (: واسين عوا) ا سي  

بويمة)100)درهم  لحصة).
حصة) (500 (: عوا) عمبر  ا سي  

بويمة)100)درهم  لحصة).
ا سي  هني 2 شارف):)250)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  واسين عوا عنوا ه(ا))شارع)
رقم42  براعم  ز وة  الخراز  محم  

93000)تطوان املغرب.
ا سي 2 عمبر عوا عنوا ه(ا))شارع)
رقم42  براعم  ز وة  الخراز  محم  

93000)تطوان املغرب.
عنوا ه(ا)) شارف  هني 2  ا سي 2 
براعم) ز وة  الخراز  محم   شارع 

رقم42 93000)تطوان املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  واسين عوا عنوا ه(ا))شارع)
رقم42  براعم  ز وة  الخراز  محم  

93000)تطوان املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (07 بتاريخ) بتطوان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1342.
898I

SOFICOF

YAGRINAS SARL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

SOFICOF
 rue(ghazali(apt 2 les(orangers 1
 1 rue(ghazali(apt 2 les(orangers،

rabat ،10000 املغرب
YAGRINAS SARL شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي 6 ز وة 
ضاوت اوو2 ا طابق 4 ا شوة رقم 
16 اك ال ا رباط - 10000 ا رباط 

املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

160773
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (20
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. YAGRINAS SARL

ا زراعة) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

األرض) تشغيل  مع  تتوافق  ا تي 

لحصاد ما تنتجه ا طبيذة تسريبات)

استغالل) ا نباتية  االقتراع  شجر2 

أو) طابع  باتي  عات  بيو وجية  دور2 

حيواني.
ز وة) (6 (: االجتماعي) املور  عنوان 

رقم) ا شوة  (4 ا طابق) اوو2  ضاوت 

ا رباط) (10000 (- اك ال ا رباط) (16

املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

(: االدري�سي محم ) ا سي   ا سي  

500)حصة بويمة)100)درهم  لحصة)

.

(: انس) االدري�سي  ا سي   ا سي  

500)حصة بويمة)100)درهم  لحصة)

.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

محم ) االدري�سي  ا سي   ا سي  

عنوا ه(ا))))تجزئة سال الج و 2 رقم)

 20000 الج و ) سال  احصين  (275

سال املغرب.

انس) االدري�سي  ا سي   ا سي  
مبروكة) تجزئة  (14 رقم) (( عنوا ه(ا))

 80000 شارع محم  ا سادس فاس)

فاس املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

محم ) االدري�سي  ا سي   ا سي  

رقم) الج و 2  تجزئة سال  عنوا ه(ا))

 20000 الج و ) سال  احصين  (275

سال املغرب

انس) االدري�سي  ا سي   ا سي  
مبروكة) تجزئة  (14 رقم) عنوا ه(ا))

 80000 شارع محم  ا سادس فاس)

فاس املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (06 بتاريخ) با رباط  ا تجارية 

2022)تحت رقم)125239.

899I
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ste(fiducieolympia

 AGADIR QUAD ET BUGGY
TIFNIT

شركة عات املسؤو ية املح ود2
تأسيس شركة

ste(fiducieolympia
 1ER(ETAGE(N° 10 GROUPE 10

 RUE(DE(MARRAKECH(AGADIR،
80000، AGADIR(MAROC

 AGADIR QUAD ET BUGGY
TIFNIT شركة عات املسؤو ية 

املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي تكاض 

جماعة تكاض جماعة سي ي بيبي 
اشتوكة اوت باها - 87274 سي ي 

بيبي املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

26197
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (04
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 AGADIR QUAD ET BUGGY

.TIFNIT
اكراء) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
(- ا رباعي) ا  فع  دات  محركات 
دراجات) دراجات-) دراجات  ارية....)

 ترفيه ا سياح
ا ترفيه ا سياحي بجميع اشكا ه).

تكاض) (: االجتماعي) املور  عنوان 
بيبي) سي ي  جماعة  تكاض  جماعة 
سي ي) (87274 (- باها) اوت  اشتوكة 

بيبي املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  شهاب عي�سى):)500)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

ا سي  ا  بو�سي علي):)500)حصة)
بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) عي�سى  شهاب  ا سي  
اكادور) املسير2  (74 رقم) (814 ز وة)

80050)اكادور املغرب.
عنوا ه(ا)) علي  ا  بو�سي  ا سي  
اكادور) ووسف  سي ي  (86 رقم) (5

80050)اكادور املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) عي�سى  شهاب  ا سي  
اكادور) املسير2  (74 رقم) (814 ز وة)

80050)اكادور املغرب
عنوا ه(ا)) علي  ا  بو�سي  ا سي  
اكادور) ووسف  سي ي  (86 رقم) (5

80050)اكادور املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (27 بتاريخ) با زكان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1007.
900I

BUREAU ESSOUFYANI

LH-GROUPE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE(MAROC

LH-GROUPE شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 114 بلوك 
E تجزئة ا وكا ة 1 - 70000 ا ذيون 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
41989

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 وو يو) (03
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

LH- (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GROUPE

إدار2) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

غرفة) و  املطاعم  و  املواهي  وتسيير 

ا شاي و ا فنادق.

إدار2) املخبوزات.) و  املعجنات 

بيع وشراء) وتأجير ا شوق املفروشة.)

ا سيارات املستذملة.)أعمال ا غسيل)

وتنسيق الح ائق املتنوعة.

وا لوازم) ا طباعة  خ مات 

املتنوعة.

 ول ا بضائع لحساب ا غير.) ول)

ا بضائع  لحساب الخاص..

 114 (: االجتماعي) املور  عنوان 

 70000  -  1 ا وكا ة) تجزئة  (E بلوك)

ا ذيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  كمال هيمي):)1.000)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

ا سي  كمال هيمي):)1000)بويمة)

100)درهم.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) هيمي  كمال  ا سي  

200)دوور الحومر ح ي) بلوك ج رقم)

م)10100)ا رباط املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) هيمي  كمال  ا سي  

200)دوور الحومر ح ي) بلوك ج رقم)

م)10100)ا رباط املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (08 بتاريخ) با ذيون  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1649/2022.

901I

BUREAU ESSOUFYANI

SOCIETE CALETA PESCA
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE(MAROC

SOCIETE CALETA PESCA شركة 

عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 
األمل ا رقم 111 - . املر�سى - ا ذيون 

املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

42005

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (19

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE CALETA PESCA

بيع) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

األسماك) أ واع  جميع  وتسويق 

ا طازجة بالجملة.

تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
األمل ا رقم)111)-).)املر�سى)-)ا ذيون)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  عب  الحق ا كحالوي):)250 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

 500 (: ا سي  محم ي ا كحالوي)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

 250 (: ا كحالوي) رشي   ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
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وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

ا كحالوي) الحق  عب   ا سي  
حي) (17 ا رقم) (948 ز وة) عنوا ه(ا))

ا سالم).)أكادور املغرب.
ا كحالوي) محم ي  ا سي  
 27 ا رقم) تيغنيمين  ز وة  عنوا ه(ا))

حي ا سالم).)أكادور املغرب.
ا سي  رشي  ا كحالوي عنوا ه(ا))
 .  11 رقم) األمل  تجزئة  ا وح 2  حي 

ا ذيون املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا كحالوي) الحق  عب   ا سي  
حي) (17 ا رقم) (948 ز وة) عنوا ه(ا))

ا سالم).)أكادور املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (08 بتاريخ) با ذيون  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1658/22.

902I

FIDUCIAIRE AL HIKMA

 STE LES JARDINS MARJANE
IMMO

شركة عات املسؤو ية املح ود2
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL HIKMA
 RUE YOUSSEF BEN 50
 YACHAFINE ، 26000،
BERRECHID MAROC

 STE LES JARDINS MARJANE
IMMO شركة عات املسؤو ية 

املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي 16 شارع 
الجيش امللكي ز وة جياللي ا ذريبي 
ا طابق ا ثامن رقم 18 - 20000 

ا  ار ا بيضاء املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

545719
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (16
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LES JARDINS MARJANE IMMO
غرض ا شركة بإوجاز):)*ا بناء

*استيراد و تص ور.
16)شارع) عنوان املور االجتماعي):)
ا ذريبي) جياللي  ز وة  امللكي  الجيش 
ا طابق ا ثامن رقم)18 - 20000)ا  ار)

ا بيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)املغرب سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
حصة) (500 (: ريق) سذي   ا سي  

بويمة)100)درهم  لحصة).
حصة) (500 (: زرقي) ا سي   بيل 

بويمة)100)درهم  لحصة).
ا سي  سذي  ريق):)50000)بويمة)

100)درهم.
50000)بويمة) (: ا سي   بيل زرقي)

100)درهم.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) ريق  سذي   ا سي  
ط) (29 شوة) (29 تجزئة مبروكة رقم)
ا  ار) (20000 مذروف) سي ي  (02

ا بيضاء)املغرب.
 19 عنوا ه(ا)) زرقي  ا سي   بيل 
ز وة درعة حي ا ه ى برشي )26000 

برشي  املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) ريق  سذي   ا سي  
ط) (29 شوة) (29 تجزئة مبروكة رقم)
ا  ار) (20000 مذروف) سي ي  (02

ا بيضاء)املغرب
 19 عنوا ه(ا)) زرقي  ا سي   بيل 
ز وة درعة حي ا ه ى برشي )26000 

برشي  املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 07 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)19553.

903I

ORTIOR

CLICKATEL
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تغيير تسمية ا شركة

ORTIOR
طريق) االزدهار  تجزئة  (306 رقم)

اسفي مراكش
 CLICKATEL

مح ود2) مسؤو ية  عات  شركة 
عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها االجتماعي
دوار تكريامت فاسكا سي ي داود)

اوت اورير مراكش
تغيير تسمية ا شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري)
123931

ا شريك) قرار  بموت�سى  (
 2022 ماي) (23 في) املؤرخ  ا وحي  
من) ا شركة  تسمية  تغيير  تم 
 MEDIARINAS» إلى) («CLICKATEL»

. »COMMUNICATION
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (09 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136629.

904I

L’UNIVERS DE L’ENTREPRISE

STE FATY BEST SERVICES
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

L›UNIVERS DE L›ENTREPRISE
 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE

 IBN(SINA(IMMEUBLE(A3 APPRT
N°3 ، 50010، MEKNES(MAROC
STE FATY BEST SERVICES شركة 

عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي شوة 
با  ور األر�سي رقم 3324 شارع 

42 -وجه عروس - 50000 مكناس 
املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

55381

في) مؤرخ  حر  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 وناور) (02

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. FATY BEST SERVICES

أعمال) (- (: غرض ا شركة بإوجاز)

متنوعة وأعمال إنشائية

-)تاجر مستلزمات مكتبية

وتذلق) منتج  ألي  تجزئة  بائع  (-

بالحرفية املغربية..

شوة) (: االجتماعي) املور  عنوان 

شارع) (3324 رقم) األر�سي  با  ور 

مكناس) (50000 (- -وجه عروس) (42

املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: ا سي 2 فاطمة ا زهوري)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

 1000 (: ا سي 2 فاطمة ا زهوري)

بويمة)1.000)درهم.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا زهوري) فاطمة  ا سي 2 
,وجة) (3324 42)رقم) عنوا ه(ا))شارع)

عروس)50000)مكناس املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا زهوري) فاطمة  ا سي 2 
عنوا ه(ا))شارع)42)رقم)3324)،)وجة)

عروس)50000)مكناس املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

فبراور) (11 بتاريخ) بمكناس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)-.

905I
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ZERRAD CONSULTANTS

MARZO ALIMENTOS
إعالن متذ د ا ورارات

ZERRAD CONSULTANTS
10,ز وة واشنطن ا طابق ا سفلي 
 MARZO(ALIMENTOS 4 ، رقم
MAROC 20060، ا  ار ا بيضاء
MARZO ALIMENTOS «شركة 

عات املسؤو ية املح ود2»
وعنوان مورها االجتماعي: املنطوة 

ا صناعية ، أوالد رحو ، سي ي 
مذروف ، شارع محم  الحنصالي 
ز وة 80 رقم 2 - 20000 ا  ار 

ا بيضاء املغرب.
«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 
.529181

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
اتخاع) تم  (2022 ماي) (30 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)
على) ونص  ا ذي  (:1 رقم) قرار 
ا شركة) مال  رأس  تخفيض  ماولي:)
غير مبرر بخسائر مو اره)5000)درهم)
 5.000 إلى) (10.000 من)  ينخفض 

.
ً
درهم بإ غاء)50)سهما

قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)
تحويل ا شكل ا وا وني  لشركة من)
إلى) شركة عات املسؤو ية املح ود2 
شركة عات املسؤو ية املح ود2 عات)

ا شريك ا وحي 
قرار رقم)3:)ا ذي ونص على ماولي:)

تحيين ا نظام األسا�سي
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
بن  رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
تحويل ا شكل ا وا وني  لشركة من)
إلى) شركة عات املسؤو ية املح ود2 
شركة عات املسؤو ية املح ود2 عات)

ا شريك ا وحي 
بن  رقم)4:)ا ذي ونص على ماولي:)

تغيير مور ا شركة
بن  رقم)5:)ا ذي ونص على ماولي:)

تخفيض ع د االسهم الى)50)سهم
بن  رقم)7:)ا ذي ونص على ماولي:)
من) ا شركة  مال  رأس  تخفيض 

10.000)إلى)5.000)درهم.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 01 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)825839.
906I

AZ CONSULTANTS

SAD ASSETS
إعالن متذ د ا ورارات

AZ CONSULTANTS
141 شارع حسن األول، ا طابق 
ا رابع ، 20000، ا  ارا بيضاء 

املغرب
SAD ASSETS «شركة عات 

املسؤو ية املح ود2 عات ا شريك 
ا وحي »

وعنوان مورها االجتماعي: 16 شارع 
ال ة ا ياقوت زاوية مصطفى املذاني 
رقم 16 ا طابق 4 مركز ا رياض - 
CASABLANCA 20000 املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.423691
بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
املؤرخ في)25)أكتوبر)2021)تم اتخاع)

ا ورارات ا تا ية:)
ا شركة:) اسم  تغيير  (.1 رقم) قرار 
قرر ا شريك) ا ذي ونص على ماولي:)
ا وحي  تغيير اإلسم ا تجاري  لشركة)
 SAD إلى) (ASSEFS ASSETS من)

ASSETS
ا ذي) 2.)تحويل األسهم:) قرار رقم)
1000)سهم) ونص على ماولي:)تحويل)
عائ 2  لسي  عزيز سال�سي إلى شركة)

NEW IRONBRIDGE LTD
آخر) مسير  تذيين  (.3 رقم) قرار 
ماولي:) على  ونص  ا ذي   لشركة:)
آخر) مسير  وتذيين  املسير  إستوا ة 
شفيق) ا سي   شخص  في   لشركة 

ا صابري
نشاط) توسيع  (.4 رقم) قرار 
ماولي:) على  ونص  ا ذي  ا شركة:)
(: ا تالي) ا نشاط  إضافة  طريق  عن 
بشأن) واملشور2  املا ية  االستشارات 
واالستحواع) اال  ماج  عمليات 
املشاريع) وإدار2  املا ية  وا وساطة 

املا ية وا صناعية

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)
ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

ا نظام) تذ ول  (.1 رقم) بن  
ماولي:) على  ونص  ا ذي  األسا�سي:)
وورر املساهم ا وحي  تذ ول ا نظام)

األسا�سي
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 18 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

مارس)2022)تحت رقم)818186.

907I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

 JEUNESSE CALL CENTER
SARL

شركة عات املسؤو ية املح ود2
تفويت حصص

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

اقامة  ينا ا رقم 76 زاوية شارع 
طا طان وشارع  بنان  طابق ا تاسع 

طنجة ، 90000، طنجة املغرب
 JEUNESSE CALL CENTER SARL

شركة عات املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي ا رقم 

29 شارع عمر إبن ا ذاص ا طابق 
ا ثا ث رقم 26 - 90000 طنجة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.125539

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تمت) (2022 ماي) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):
حنافي) بالل  ((2) ا سي ) تفويت 
500)حصة اجتماعية من أصل)100 
حصة  فائ 2 ا سي )(2))عمر  ذشوبي)

بتاريخ)16)ماي)2022.
حنافي) بالل  ((2) ا سي ) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (500
أميمة) ((2) 100)حصة  فائ 2 ا سي )

جوهري بتاريخ)16)ماي)2022.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
ماي) (16 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)253713.

908I

CABINET BOUZIDI

CINCO RENT CAR
إعالن متذ د ا ورارات

CABINET BOUZIDI
عن  مكتب ا بوزي ي ص.ب 125 
ا ناظور ، 62000، ا ناظور املغرب
CINCO RENT CAR «شركة عات 

املسؤو ية املح ود2»
وعنوان مورها االجتماعي: شارع 
الجزائر رقم 12 - 62000  اظور 

املغرب.
«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 
.21861

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
اتخاع) تم  (2022 ماي) (23 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)
قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
ويوافق) وور االجتماع ا ذام  لشركاء)
على تحويالت األسهم ا تي تمت بين)
من  احية) (، املحول) (، مزياني ومينة)
و) ا ذمراوي  ا  ون  وا سي 2  ور  (،
ربيع بوشلغم)،)املنوو ين)،)من  احية)

أخرى)؛
قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)
تذيين) ا ذمومية  الجمذية  قررت 
كمسير) ا ذمراوي  عب املا ك  ا سي  
وحي  غير مشارك  فتر2 غير مح ود2)
(، (06-02-1990 موا ي ) (، مغربي) (،
حامل)CIN n ° S 657599)،)مويم في)

ا ناظور)،)عمار بني شيكر ا و وم.
قرار رقم)3:)ا ذي ونص على ماولي:)
بذ  بيع األسهم)،)وورر االجتماع ا ذام)
اعتماد  ضام قا ون أسا�سي ج و ،)

دون إنشاء)كيان مذنوي ج و .
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
بن  رقم فصل)6)و)7:)ا ذي ونص)
وقع) ا ذي  ماولي:) ضرا  تغيير  على 
تورر إعا2 تصميم) و7) (6 في ا فصل)

ا وا ون األسا�سي
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (30 بتاريخ) با ناضور  االبت ائية 

2022)تحت رقم)847.

909I



11203 الجريدة الرسميةع د)5721 - 22)عو ا وذ 2)1443 )22)وو يو)2022) 

مكتب املحاسبة ا صا حي

SOCIETE MCBS TRAVAUX
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة ا صا حي
ز وة امل ونة املنور2 عمار2 ا يذووبي 
ا طابق ا ثا ث ا شوة رقم 6 وج 2 ، 

60000، وج 2 ااملغرب
SOCIETE MCBS TRAVAUX شركة 

عات املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي ز وة 
ا واهر2 رقم 41 - 60000 وج 2 

املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

39463
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
تم إع اد ا وا ون) (2022 مارس) (01
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE MCBS TRAVAUX
غرض ا شركة بإوجاز):)1/)أشغال)

ا بناء)واألشغال املختلفة.
2/أشغال ا تنظيف ا صناعي.

وضيا ة) ا ترميم  أشغال  (/3
ا ذمارات.

4/)بيع وشراء)جميع مواد ا بناء.
وأشغال) ا فالحية  5/األشغال 

ا سوي با تنويط.
6/)بيع املواد واألالت ا فالحية.

7/أبيع وتركيب األ واح ا شمسية)
عنوان املور االجتماعي):)ز وة ا واهر2)

رقم)41 - 60000)وج 2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)موسم كا تالي:
 500 (: شنوف) مصطفي  ا سي  
حصة بويمة)100,00)درهم  لحصة).

 500 (: بنسذي ) حنان  ا سي 2 
حصة بويمة)100,00)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  مصطفى شنوف عنوا ه(ا))
وج 2) (60000  41 ز وة ا واهر2 رقم)

املغرب.
ا سي 2 حنان بنسذي  عنوا ه(ا))
وج 2) (60000  41 ز وةا واهر2 رقم)

املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  مصطفي شنوف عنوا ه(ا))
وج 2) (60000  41 ز وة ا واهر2 رقم)

املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (03 بتاريخ) بوج 2  ا تجارية 

2022)تحت رقم)784.

910I

M.O ENERGIE CONS

BEN YOUSSEF CAR
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

M.O ENERGIE CONS
 DUAR TIGUEMI EL JADID AHL
 OUARZAZATE DUAR TIGUEMI
 EL(JADID(AHL(OUARZAZATE،
45000، OUARZAZATE(MAROC
BEN YOUSSEF CAR شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي مركز 

ا نيف - 52452 مركز ا نيف املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
3853

في) مؤرخ  موثق  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (10
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 BEN (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. YOUSSEF CAR

كراء) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا سيارات ب ون سائق.

مركز) (: االجتماعي) املور  عنوان 

ا نيف)-)52452)مركز ا نيف املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  امحم  بن ووسف):)1.000 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ووسف) بن  امحم   ا سي  

عنوا ه(ا))قصر اوت بن سذي  ا نيف)

تنغير)52452)ا نيف املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) اتاي  براهيم  ا سي  

 52452 تنغير) ا نيف  خينك  قصر 

ا نيف املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (10 بتاريخ) بتنغير  االبت ائية 

2022)تحت رقم)-.

911I

conseils gest plus

 TRAVAUX GENERALE
 DE CONSTRUCTION ET

IMMOBILIER
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

conseils gest plus

شارع عب  ا كريم الخطابي عمار2 

برج املنار2 2 ا طابق الخامس رقم 

25A ، 400000، مراكش املغرب

 TRAVAUX GENERALE

 DE CONSTRUCTION ET

IMMOBILIER شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 22 إقامة 
مناهل عمار2 ب حي ووسف بن 
تاشفين جليز - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
125495

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (06
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 TRAVAUX GENERALE (:
 DE CONSTRUCTION ET

.IMMOBILIER
غرض ا شركة بإوجاز):)ا ذوار.

 22 (: االجتماعي) املور  عنوان 
ووسف) حي  ب  عمار2  مناهل  إقامة 
مراكش) (40000 (- بن تاشفين جليز)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: ا سي  رشي  بن ا ركيبي)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  رشي  بن ا ركيبي عنوا ه(ا))
تجزئة مذطى اهللا رقم)671)املحامي )

40000)مراكش املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  رشي  بن ا ركيبي عنوا ه(ا))
تجزئة مذطى اهللا رقم)671)املحامي )

40000)مراكش املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (17 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)135777.
912I
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CABINET BOUZIDI

FERCIMA
إعالن متذ د ا ورارات

CABINET BOUZIDI
عن  مكتب ا بوزي ي ص.ب 125 
ا ناظور ، 62000، ا ناظور املغرب
FERCIMA «شركة عات املسؤو ية 

املح ود2»
وعنوان مورها االجتماعي: شارع 
محم  الخامس جذذار زغنغن - 

62000  اظور املغرب.
«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 
.5439

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
اتخاع) تم  (2022 ماي) (19 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)
قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
دون) األسا�سي  ا نظام  مراجذة  قرر 
واإلبواء) ج و   أخالقي  كيان  إنشاء)
م وًرا) ا سامتي  جمال  ا سي   على 

 لشركة  فتر2 غير مح ود2.
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
بن  رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
دون) األسا�سي  ا نظام  مراجذة  قرر 
واإلبواء) ج و   أخالقي  كيان  إنشاء)
م وًرا) ا سامتي  جمال  ا سي   على 

 لشركة  فتر2 غير مح ود2.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (30 بتاريخ) با ناضور  االبت ائية 

2022)تحت رقم)848.
913I

LAYEL BUSSINES CENTER

TASHILAT PHONE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

LAYEL BUSSINES CENTER
 RUE IBNOU MOUNIR 117

 RESIDENCE(AZZARKA(ETG 2
 N°18 MAARIF(CASABLANCA ،

20300، casablanca(maroc
TASHILAT PHONE شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي مشروع 

حسن 2 املنطوة األولى 15 مخزن 2 
حي املحم ي - 20300 ا  ار ا بيضاء 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
213733

 09 في) مؤرخ  حر  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2009 دجنبر)
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TASHILAT PHONE
غرض ا شركة بإوجاز):)تاجر.

مشروع) (: عنوان املور االجتماعي)
 2 مخزن) (15 املنطوة األولى) (2 حسن)
حي املحم ي)-)20300)ا  ار ا بيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 10.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:
حصة) (100 (: ا سي  أحم  خبار)

بويمة)100)درهم  لحصة).
بويمة) (100 (: ا سي  أحم  خبار)

100)درهم.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) خبار  أحم   ا سي  
2)شوة) اقامة االبرار عمار2 ف طابق)
20300)ا  ار ا بيضاء) 1)عين ا برجة)

املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) خبار  أحم   ا سي  
2)شوة) اقامة االبرار عمار2 ف طابق)
20300)ا  ار ا بيضاء) 1)عين ا برجة)

املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ا تجارية با  ار ا بيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.
914I

CAFIGEC

GREENTOWN KENNEL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تحويل املور االجتماعي  لشركة

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 39
 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
GREENTOWN KENNEL شركة 

عات املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي 26شارع 
مرس ا سلطان شوة رقم 3 ا طابق 

االول - 20100 ا  ار ا بيضاء 
املغرب.

تحويل املور االجتماعي  لشركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.476675
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
2022)تم تحويل) 29)أبريل) املؤرخ في)
من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 
«26شارع مرس ا سلطان شوة رقم)3 
ا طابق االول)-)20100)ا  ار ا بيضاء)
املغرب»)إلى)«ز وة أبو مو�سى الجزولي)
ا طابق) (15 رقم) عمار2  املذاريف 
ا بيضاء) ا  ار  (20100 (- األر�سي)

املغرب».
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 30 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)825788.
915I

CABINET FIDUCIAIR E ZAARI MED

 SAMADI NOUR
BOULANGERIE

شركة عات املسؤو ية املح ود2
تأسيس شركة

 CABINET FIDUCIAIR E ZAARI
MED

 place(mozart(residence
 Tidghine(n° 7 tanger(place

 mozart(residence(Tidghine(n° 7

tanger، 90000، tanger املغرب

 SAMADI NOUR BOULANGERIE

شركة عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 

م شراشواقرش تجزئة رقم 2044 

(ا طابق األر�سي) - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

127743

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (19

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SAMADI NOUR BOULANGERIE

تصنيع) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

منتجات املخابز واملعجنات وا باستا.

(: االجتماعي) املور  عنوان 

 2044 رقم) تجزئة  م شراشواقرش 

طنجة) (90000 (- األر�سي)) (ا طابق 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 10.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:

 60 (: ا سي  عب  اال ه ا صم ي)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

 40 (: ا صم ي) عصام  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا صم ي) اال ه  عب   ا سي  

واد بحريين اعزيب الحاج) عنوا ه(ا))

ق ور طنجة)90000)طنجة املغرب.

ا سي  عصام ا صم ي عنوا ه(ا))
ق ور) الحاج  اعزيب  بحريين  واد 

طنجة)90000)طنجة املغرب.
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وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا صم ي) اال ه  عب   ا سي  

واد بحريين اعزيب الحاج) عنوا ه(ا))

ق ور طنجة)90000)طنجة املغرب

ا سي  عصام ا صم ي عنوا ه(ا))

ق ور) الحاج  اعزيب  بحريين  واد 

طنجة)90000)طنجة املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (01 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)-.

916I

FLASH ECONOMIE

VENEZIA ACHOROK FOOD
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تحويل املور االجتماعي  لشركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 VENEZIA ACHOROK FOOD

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 10 ز وة 

الحرية ا طابق 3 ا شوة رقم 5 - 

20000 ا  ارا بيضاء املغرب.

تحويل املور االجتماعي  لشركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.525643

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

املؤرخ في)18)فبراور)2022)تم تحويل)

من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 

ا شوة) (3 ا طابق) الحرية  ز وة  (10»

رقم)5 - 20000)ا  ارا بيضاء)املغرب»)

إلى)«اهل ا غالم سي ي مومن عمار2)

ا  ار) (20000 -  3 78)محل رقم) رقم)

ا بيضاء)املغرب».

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 28 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

فبراور)2022)تحت رقم)814789.

917I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

ARD SERVICES
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تفويت حصص

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 Bd. Mohammed(Zafzaf(Lot.

 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc

ARD SERVICES شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي حي ا و س 
ز وة 6 رقم 45 ا طابق ا سفلي 

سي ي ا بر و�سي - 20610 ا  ار 

ا بيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.536113

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تمت) (2022 ماي) (10 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت ا سي )(2))وسيمة ارضوني)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (500
1.000)حصة  فائ 2 ا سي )(2))رجاء)

ا سويلي بتاريخ)10)ماي)2022.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (

 30 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)825519.

918I

CABINET BOUZIDI

 HADAD EL OUARIACHI

MULTI SERVICES
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
توسيع نشاط ا شركة)

CABINET BOUZIDI

عن  مكتب ا بوزي ي ص.ب 125 

ا ناظور ، 62000، ا ناظور املغرب

 HADAD EL OUARIACHI MULTI

SERVICES شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها االجتماعي حي 
املسج  بني ا صار - 62000  اظور 

املغرب

توسيع نشاط ا شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.18459
ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
املؤرخ في)05)ماي)2022)تمت إضافة)
إلى نشاط ا شركة) ا تا ية  األنشطة 

الحالي):
ا ذاملة) أو  املذ ات  وتركيب  بيع 

با طاقة ا شمسية.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
02)وو يو) االبت ائية با ناضور بتاريخ)

2022)تحت رقم)941.
919I

FIDUCOMPETENCES

لقمة شهية
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

FIDUCOMPETENCES
 RUE MUSTAPHA EL MAANI
 ETAGE 3 N(IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA(MAROC
 ومة شهية شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي (في 

طور ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي 5 ز وة 

غاسكون ا طابق االر�سي حي 
املستشفيات - 20000 ا  ارا يضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.498207

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تورر حل) (2022 أبريل) (21 املؤرخ في)
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)
مبلغ) شهية  ا وحي   ومة  ا شريك 
وعنوان) درهم  (100.000 رأسما ها)
غاسكون) ز وة  (5 اإلجتماعي) مورها 
(- املستشفيات) حي  االر�سي  ا طابق 
20000)ا  ارا يضاء)املغرب  تيجة ل)

:)صذوبة استمرار ا شركة.
 5 ب) ا تصفية  مور  ح د  و 
حي) االر�سي  ا طابق  غاسكون  ز وة 
ا  ارا يضاء) (20000 (- املستشفيات)

املغرب.)

و عين:
مو�سى) تاجي  طارق  ا سي (2))
 اصر و عنوا ه(ا))حي  ذيون ز وة)62 
 20000 ا ف ا) مرس سلطان  (5 رقم)
((2) كمصفي) املغرب  ا  ارا يضاء)

 لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 24 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)824767.
920I

CABINET BOUZIDI

LES GLACIAIRES DU NORD-
EST MAROC

إعالن متذ د ا ورارات

CABINET BOUZIDI
عن  مكتب ا بوزي ي ص.ب 125 
ا ناظور ، 62000، ا ناظور املغرب

 LES GLACIAIRES DU NORD-EST
MAROC «شركة عات املسؤو ية 

املح ود2»
وعنوان مورها االجتماعي: ميناء بني 

ا صار - 62000  اظور املغرب.
«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 
.1693

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
اتخاع) تم  (2022 ماي) (26 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)
قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
ويوافق) وور االجتماع ا ذام  لشركاء)
على  ول األسهم بين ا سي  ا ذيادي)
بيجو) وا سي   (، املحول) (، حسين)

شكيب املحول إ يه.
قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)
تذيين) ا ذمومية  الجمذية  قررت 
(، مغربي) (، بيجو) شكيب  ا سي  
مسير) (، (06-25-1974 في) املو ود 
ا يوم) هذا  من  عامين  مل 2  ا 

ً
مشارك

 CIN(حتى)25/05/2024)،)حامل رقم
رقم)S 320018)،)مويًما في ا ناظور)،)

ابن سينا)))رزي .
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وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)
ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

ى) ل ع ص  ن و ا ذي  (:6-7 رقم) بن  
م  لشركاء) ا ذ ع ا  ا وور االجتم ماولي:)
ويوافق على  ول األسهم بين ا سي )
وا سي ) (، املحول) (، ا ذيادي حسين)

بيجو شكيب املحول إ يه.
على) ص  ن و ي  ا ذ (:29 رقم) بن  
ا ذمومية) ة  ي ذ م الج قررت  ماولي:)
مسير) (، و) ج ي ب ب تذيين ا سي  شكي
ا يوم) ن هذا  ن م ي م عا مل 2  ا 

ً
مشارك

حتى)25/05/2024)،
باملحكمة) وني  ا  ا و اإلو اع  تم 
االبت ائية با ناضور بتاريخ)02)وو يو)

2022)تحت رقم)942.
921I

IMMOPROM

IMMOPROM
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

IMMOPROM
29 شار ع عمر ابن ا ذاص رقم 26 
ا طابق ا تا ت 29 شار ع عمر ابن 
ا ذاص رقم 26 ا طابق ا تا ت، 

90010، طنجة املغرب
IMMOPROM شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي 29 شار 
ع عمر ابن ا ذاص رقم 26 ا طابق 
ا تا ت طنجة 90010 طنجة املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 
املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
5139

 07 في) مؤرخ  حر  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 وو يو)
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMMOPROM
ادار2) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا ذوارات.

شار) (29 (: عنوان املور االجتماعي)
ا طابق) (26 ع عمر ابن ا ذاص رقم)
ا تا ت طنجة)90010)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 
ا شركة):)املغرب سنة).

99)درهم،) مبلغ رأسمال ا شركة:)
موسم كا تالي:

 16.667 (: بوهريز) محم   ا سي  
حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

 16.666 (: ا سي  محمج احم ي)
حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

موالي) علوي  ا شريفي  ا سي  
 100 بويمة) حصة  (16.666 (: احم )

درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
احم ي عنوا ه(ا)) ا سي  محمج 
بوحريز) فيال  ا كبير  الجبل  طريق 

90000)طنجة املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) بوهريز  محم   ا سي  
بوحريز) فيال  ا كبير  الجبل  طريق 

90000)طنجة املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
دجنبر) (14 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

1987)تحت رقم)16428.
922I

سرفنكسنا دو ماروك

سرفنكسنا دو ماروك
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
خفض رأسمال ا شركة

سرفنكسنا دو ماروك
30 شارع محم  ا تازي ا طابق األول 

مرشان ، 90030، طنجة املغرب
سرفنكسنا دو ماروك شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي 30، شارع 
محم  ا تازي ا طابق األول مرشان - 

90030 طنجة املغرب.
خفض رأسمال ا شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.28033

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

تم) (2022 ماي) (20 في) املؤرخ 

بمبلغ) ا شركة  رأسمال  خفض 

أي) درهم») (3.000.000» ق ره)

إلى) درهم») (11.432.600» من)

(: طريق) عن  درهم») (8.432.600»

تخفيض ع د األسهم.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (03 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)254421.

923I

CONSEIL ASSISTANCE PME

BLASTOMIDO
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

CONSEIL ASSISTANCE PME

 3Rue sidi bennour résidance

 zahra(Ain(borja(Casablanca

 Appt(N° 15 3eme(étage، 20550،

Casablanca Maroc

BLASTOMIDO شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي (في طور ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي رياض 

صوفيا مجمع 3 اقامة 3 رقم 12 - 

20190 ا  ار ا بيضاء املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.327591

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

تورر حل) (2022 ماي) (16 في) املؤرخ 

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)

 BLASTOMIDO ا وحي ) ا شريك 

مبلغ رأسما ها)10.000)درهم وعنوان)

صوفيا) رياض  اإلجتماعي  مورها 

 20190  -  12 رقم) (3 اقامة) (3 مجمع)

(: ل) املغرب  تيجة  ا بيضاء) ا  ار 

-توقف عن مزاو ة ا نشاط.

رياض) ب  ا تصفية  مور  ح د  و 

 -  12 رقم) (3 اقامة) (3 صوفيا مجمع)

20190)ا  ار ا بيضاء)املغرب.)

و عين:

حلمي) علمي  امله ي  ا سي (2))

طماريس) جنات  اقامة  عنوا ه(ا)) و 

 27223 داربوعز2) (4 رقم) (69 عمار2)

((2) كمصفي) املغرب  ا بيضاء) ا  ار 

 لشركة.

وعن  اإلقتضاء)الح ود املفروضة)

محل) املخو ة  هم  ا صالحيات  على 

و) ا ذوود  تبليغ  محل  و  املخابر2 

ا وثائق املتذلوة با تصفية):)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 07 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826562.

924I

مكتب املحاسبة ا صا حي

SRIGHWA
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة ا صا حي

ز وة امل ونة املنور2 عمار2 ا يذووبي 

ا طابق ا ثا ث ا شوة رقم 6 وج 2 ، 

60000، وج 2 ااملغرب

SRIGHWA شركة عات املسؤو ية 

املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي ز وة بني 

مرين عمار2  ذلج ا طابق ا ثاني رقم 

15 - 60000 وج 2 املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

39461

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (13

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SRIGHWA

 /1 (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

األشغال ا فالحية.
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2/)تربية ا نحل.
3/)تص ور الخ مات.

4/)تثمين املواد ا فالحية.
ز وة بني) (: عنوان املور االجتماعي)
مرين عمار2  ذلج ا طابق ا ثاني رقم)

15 - 60000)وج 2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)موسم كا تالي:
 600 (: ا طاهري) وونس  ا سي  
حصة بويمة)100,00)درهم  لحصة).

 400 (: ا رحموني) ا سي 2  وال 
حصة بويمة)100,00)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  وونس ا طاهري عنوا ه(ا))
ا بساتين) حي  (10 رقم) ا نخيل  ز وة 

سي ي وحيى)60000)وج 2 املغرب.
ا سي 2  وال ا رحموني عنوا ه(ا))
ا بساتين) حي  (10 رقم) ا نخيل  ز وة 

سي ي وحيى)60000)وج 2 املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  وونس ا طاهري عنوا ه(ا))
ا بساتين) حي  (10 رقم) ا نخيل  ز وة 

سي ي وحيى)60000)وج 2 وج 2
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (03 بتاريخ) بوج 2  ا تجارية 

2022)تحت رقم)782.

925I

STE TORAYA GAZ SARL

STE TORAYA GAZ SARL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

STE TORAYA GAZ SARL
رقم 06 تجزئة بريكوتري تاز2، 

35000، املغرب تاز2
STE TORAYA GAZ SARL شركة 

عات املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي 06 تجزئة 

بريكوتري تاز2 35000 تاز2 املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

6553

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (25

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TORAYA GAZ SARL

توزيع) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا غاز بالجملة و با توسيط-االشغال)

املختلفة و ا بناء- ول متنوع.

عنوان املور االجتماعي):)06)تجزئة)

بريكوتري تاز2)35000)تاز2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

100.000.000)درهم،)موسم كا تالي:

 500 (: حمادوش) عماد  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

ا سي  فيصل افوير):)500)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  عماد حمادوش عنوا ه(ا))

تاز2) (35000 بريكوتري) تجزئة  (06

املغرب.

عنوا ه(ا)) افوير  فيصل  ا سي  

رقم) ا ذصرية  ا صناعية  املنطوة 

193 35000)تاز2 املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  عماد حمادوش عنوا ه(ا))

تاز2) (35000 بريكوتري) تجزئة  (06

املغرب

عنوا ه(ا)) افوير  فيصل  ا سي  

رقم) ا ذصرية  ا صناعية  املنطوة 

193 35000)تاز2 املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (06 بتاريخ) بتاز2  االبت ائية 

2022)تحت رقم)253.

926I

KAMAR BENOUNA

 ATLAS FRUITS COMPANY
S.A.S

إعالن متذ د ا ورارات

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC
 ATLAS FRUITS COMPANY S.A.S

«شركة املساهمة»
وعنوان مورها االجتماعي: 7 اقامة 

رامي ز وة سبتة ا طابق ا ثاني 
مكتب رقم 8 - 20100 ا  ارا بيضاء 

املغرب.
«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 
.535239

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
اتخاع) تم  (2022 ماي) (16 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)
قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
قرر الجمع ا ذام ا زياد2 في راسمال)

بمبلغ)54.000.000)درهم
قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)
ماوو) (19 في) املؤرخ  ا ذام  الجمع 
قرر املصادقة على ا زياد2 في) (2022
راسمال من)130.500.000)درهم الى)
درهم مع تغيير ا بن ) (184.500.000

ا سادس و ا سابع من ا ووا ين)
قرار رقم)3:)ا ذي ونص على ماولي:)

مراجذة ا نضام االسا�سي)
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
بن  رقم)7:)ا ذي ونص على ماولي:)

راسمال
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 06 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826665.
927I

FOUZMEDIA

ADJEK TRANS
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

ADJEK TRANS شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي اقامة 

ا يانس دار ا عمار2 أS1 7/22 ا شوة 

17 - 14000 ا ونيطر2 املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

65601

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (23

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 ADJEK(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRANS

:)مواول في) غرض ا شركة بإوجاز)

 ول ا بضائع.

اقامة) (: االجتماعي) املور  عنوان 

ا يانس دار ا عمار2 أS1/22 7)ا شوة)

17 - 14000)ا ونيطر2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  عادل جوي):)1.000)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

بئر) ا سي  عادل جوي عنوا ه(ا))

ا ونيطر2) (14000 ا غربية) ا رامي 

املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

بئر) ا سي  عادل جوي عنوا ه(ا))

ا ونيطر2) (14000 ا غربية) ا رامي 

املغرب.
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باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية با ونيطر2 بتاريخ)07)وو يو)

2022)تحت رقم)-.
928I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

ISANTRAV
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot(RIZANA ;
 RESIDENCE(LAHRECH(N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
ISANTRAV شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي تذاو ية 

املسير2 اوت والل عين عرمة - 
47723 مكناس املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
 56299

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (19
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ISANTRAV
غرض ا شركة بإوجاز):)-) ول)

ا بضائع لحساب ا غير.)
-)أشغال مختلفة.

تذاو ية) (: املور االجتماعي) عنوان 
املسير2 اوت والل عين عرمة)-)47723 

مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: ا سي  عب  ا ذالي متنبه)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  عب  ا ذالي متنبه عنوا ه(ا))

 50000 2 64)اال بذات) 6)عمار2) رقم)

مكناس املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) موتنبه  وونس  ا سي  

 51000 هللا) حرز  اوت  حسين  اوت 

الحاجب املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (02 بتاريخ) بمكناس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2030.

929I

CABINET RSF SARL

BERRAHO ABDELMALKI
إعالن متذ د ا ورارات

CABINET RSF SARL

 RESIDENCE(EL(YOSR, AV(DES

 FAR, N° 8, BUREAU(N°6 –FES ،

30000، FES(MAROC

BERRAHO ABDELMALKI «شركة 

عات املسؤو ية املح ود2 عات 

ا شريك ا وحي »

وعنوان مورها االجتماعي: قطذة 

102 تجزئة ا ياسمين مكتب 17 

ا طابق االول طريق عين ا شوف - 

30000 فاس املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.42527

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

اتخاع) تم  (2022 ماي) (18 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)

قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

اضافة نشاط):)اشغال ا تشجير

قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)

تحيين ا وا ون االسا�سي

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

بن  رقم)3:)ا ذي ونص على ماولي:)
نشاط ا شركة

بن  رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
تحيين ا وا ون االسا�سي

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ا تجارية بفاس بتاريخ)27)ماي)2022 

تحت رقم)2325.

930I

AMA FINANCE

AL JAWDA ITALIA
شركة عات املسؤو ية املح ود2

حل شركة

AMA FINANCE
 LOT(YOUSRA 137 APPT 5 EL

 OULFA(CASABLANCA ، 20200،
CASABLANCA MAROC

AL JAWDA ITALIA شركة عات 
املسؤو ية املح ود2(في طور 

ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي ز وة 

سومية إقامة شهرزاد 3 ا طابق 5 
ا رقم 22 ا  ار ا بيضاء - 20080 

ا  ار ا بيضاء املغرب.
حل شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.406197

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر حل) (2022 ماي) (25 في) املؤرخ 
املح ود2) املسؤو ية  عات  شركة 
رأسما ها) مبلغ  (AL JAWDA ITALIA
مورها) وعنوان  درهم  (50.000
اإلجتماعي ز وة سومية إقامة شهرزاد)
3)ا طابق)5)ا رقم)22)ا  ار ا بيضاء)-)
ا  ار ا بيضاء)املغرب  تيجة) (20080

ل):) تائج سلبية.
ز وة) ب  ا تصفية  مور  ح د  و 
ا طابق) (3 شهرزاد) إقامة  سومية 
املغرب) ا بيضاء) ا  ار  (22 ا رقم) (5

20080)ا  ار ا بيضاء)املغرب.)
و عين:

 BENIAMINO ا سي (2))
 1000 اوطا يا) و عنوا ه(ا)) (GARAU
((2) كمصفي) اوطا يا  كاكلياري 

 لشركة.

وعن  اإلقتضاء)الح ود املفروضة)
محل) املخو ة  هم  ا صالحيات  على 
و) ا ذوود  تبليغ  محل  و  املخابر2 

ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 31 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)825871.

931I

EXPROX SARL AU

ISSAMOU SECURITE 
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

EXPROX SARL AU
شارع املغرب ا ذربي عمار2 ا زبيري 
ا طابق ا ثاني عين حرود2 ا رقم 
ا برو ي 98 املحم وة، 28630، 

املحم وة املغرب
 ISSAMOU SECURITE شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة رقم 
2432 شطر 19 جنان ز اتة عين 
حرود2 - 28630 املحم وة املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
30727

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (16
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ISSAMOU SECURITE
أعمال) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

الحراسة.
تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
رقم)2432)شطر)19)جنان ز اتة عين)

حرود2)-)28630)املحم وة املغرب.
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أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)
درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: ا سي  محم  ا ذساوي)
حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  محم  ا ذساوي عنوا ه(ا))
املحم وة) (28630 حرود2) عين  دوار 

املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  محم  ا ذساوي عنوا ه(ا))
املحم وة) (28630 حرود2) عين  دوار 

املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية باملحم وة بتاريخ)06)وو يو)

2022)تحت رقم)1080.
932I

)مركز خاص  لتكوين و االستشارات هن سة

مركز خاص للتكوين 
CPFCH واالستشارات هندسة
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

مركز خاص  لتكوين و االستشارات 
هن سة

رقم 917 ا طابق ا ثاني حي املسير2 
تمار2 ، 12000، تمار2 املغرب

مركز خاص  لتكوين واالستشارات 
هن سة CPFCH شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 917 
ا طابق ا ثاني حي املسير2 - 12000 

تمار2 املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

136283
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (05
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
مركز) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
خاص  لتكوين واالستشارات هن سة)

.CPFCH
أنشطة) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا ت ريس ودورات ا  عم.
عنوان املور االجتماعي):)رقم)917 
 12000 (- ا طابق ا ثاني حي املسير2)

تمار2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 60.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  صالح ا  ون ا ذلجي):)200 

حصة بويمة)150)درهم  لحصة).
 200 (: بردوزي) بهيجة  ا سي 2 

حصة بويمة)150)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا ذلجي) ا  ون  صالح  ا سي  
عنوا ه(ا))رقم)6)ع)123)حي املسير2)1 

12000)تمار2 املغرب.
ا سي 2 بهيجة بردوزي عنوا ه(ا))
إقامة  ادوة) (3 ا شوة) ف  ا ذمار2 

12200)تامسنا املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا ذلجي) ا  ون  صالح  ا سي  
عنوا ه(ا))رقم)6)ع)123)حي املسير2)1 

12000)تمار2 املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (16 بتاريخ) بتمار2  االبت ائية 

2022)تحت رقم)0996.
933I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

BONETTI INVEST
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ا بردعي 
عمار2 ب ا شوة رقم 2 ا حي 

ا شتوي، 40000، مراكش املغرب
BONETTI INVEST شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي حي سي ي 
بن سليمان درب سي ي احم  

ا سو�سي رقم 178 امل ونة - 40000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
125931

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (18
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BONETTI INVEST
دار) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا ضيافة و رياض
مطذم.

حي) (: االجتماعي) املور  عنوان 
سي ي بن سليمان درب سي ي احم )
 40000 (- امل ونة) (178 ا سو�سي رقم)

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 10.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:
 BONETTI(SILVIO( ا سي )100):

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
 BONETTI SILVIO ا سي )
 ACAPOLCO MEXICO عنوا ه(ا))
 LAS BRISAS VIENTOS ALIQIOS

5)-)-)املكسيك.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
 BONETTI SILVIO ا سي )
 ACAPOLCO MEXICO عنوا ه(ا))
 LAS BRISAS VIENTOS ALIQIOS

5)-)-)املكسيك

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (31 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136270.
934I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

GLOBAL AUTO BUSINESS
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تحويل املور االجتماعي  لشركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed(Zafzaf(Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc
 GLOBAL AUTO BUSINESS

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 148 شارع 
باحماد ا طابق 5 ا رقم 18 بلف ور - 

20300 ا  ار ا بيضاء املغرب.
تحويل املور االجتماعي  لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.514915

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تم تحويل) (2022 ماي) (18 املؤرخ في)
من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 
ا رقم) (5 «148)شارع باحماد ا طابق)
ا  ار ا بيضاء) (20300 (- بلف ور) (18
املغرب»)إلى)«24)تجزئة مومن ا ذا ية)
املحم وة) (28820 (- ا طابق ا سفلي)

ا  ارا بيضاء».
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 08 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)827034.
935I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

SANAA LUXURY
شركة عات املسؤو ية املح ود2

قفل ا تصفية

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ا بردعي 
عمار2 ب ا شوة رقم 2 ا حي 

ا شتوي، 40000، مراكش املغرب
 SANAA LUXURY
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شركة عات املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي : شارع 

عب  ا كريم الخطابي ز وة حسن بن 
مبارك اقامة الخطابية ا ذمار2 ب 
رقم 03 - 40000 مراكش املغرب.

قفل ا تصفية
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

.122123
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر) (2022 فبراور) (18 في) املؤرخ 
شركة عات) (SANAA LUXURY حل)
رأسما ها) مبلغ  املح ود2  املسؤو ية 
مورها) وعنوان  درهم  (10.000
اإلجتماعي شارع عب  ا كريم الخطابي)
ز وة حسن بن مبارك اقامة الخطابية)
ا ذمار2 ب رقم)03 - 40000)مراكش)

املغرب  تيجة النذ ام ا نشاط).
و عين:

 BAYRAM ÇIRÇIR ا سي (2))
 RUE JEAN  2 عنوا ه(ا)) و  (KAAN
فرنسا) (OLIVESI 44100 NANTES

كمصفي)(2)) لشركة.
و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)
شارع) وفي  (2022 فبراور) (18 بتاريخ)
عب  ا كريم الخطابي ز وة حسن بن)
ب) ا ذمار2  الخطابية  اقامة  مبارك 

رقم)03 - 40000)مراكش املغرب.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (30 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136240.
936I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

LI BEAUTE
شركة عات املسؤو ية املح ود2

استمرار نشاط ا شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ا بردعي 
عمار2 ب ا شوة رقم 2 ا حي 

ا شتوي، 40000، مراكش املغرب
LI BEAUTE «شركة عات املسؤو ية 

املح ود2»
وعنوان مورها االجتماعي: املركز 

ا تجاري را يا تاركة زدكية - 40000 
مراكش املغرب.

«استمرار نشاط ا شركة»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: -.

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
املؤرخ في)13)أبريل)2022)تورر ما ولي:
رغم) ا شركة  حل  بذ م  قرار  (.1

الخسائر املسجلة.
ا شركة) رأسمال  تخفيض  (.2

بمبلغ يساوي)1)درهم
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
ماي) (30 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136239.

937I

KAOUN

ZAHRAT AL MASSAR
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

KAOUN
 N°17 LOT(NASSIM(ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ZAHRAT AL MASSAR شركة عات 
املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي محل رقم 
1 و 2 تجزئة 35 شارع اسفي املسار 

مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

126157
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (16
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ZAHRAT AL MASSAR
غرض ا شركة بإوجاز):)-موهى.

عنوان املور االجتماعي):)محل رقم)
35)شارع اسفي املسار) 2)تجزئة) و) (1

مراكش)-)40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 10.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)موسم كا تالي:

 50 (: دارج) املختار  محم   ا سي  
حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

حصة) (50 (: دارج) خا    ا سي  
بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

دارج) املختار  محم   ا سي  
عنوا ه(ا))ح م تجزئة امرشيش تجزئة)
 40000 مراكش) (128 رقم) ا كتبية 

مراكش املغرب.
ح) عنوا ه(ا)) دارج  خا    ا سي  
 154 بومسمار رقم) م تجزئة ا شفاء)

مراكش)40000)مراكش املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
دارج) املختار  محم   ا سي  
ا شفاء) تجزئة  م  ح  عنوا ه(ا))
 40000 مراكش) (154 بومسمار رقم)

مراكش املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (06 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136487.

938I

JIYAR JAOUAD

KARRIT-AGRO
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE ،
63300، BERKANE(MAROC
KARRIT-AGRO شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي شوة رقم 
03 ا طابق ا ثاني مبنى مضران شارع 

محم  الخامس بركان - 63300 
بركان املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 
املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
8537

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 

ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (27

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. KARRIT-AGRO

استغالل) (: غرض ا شركة بإوجاز)

االرا�سي ا زراعية.

)تربية الحيوا ات أ يفة.

شوة) (: االجتماعي) املور  عنوان 

ا طابق ا ثاني مبنى مضران) (03 رقم)

شارع محم  الخامس بركان)-)63300 

بركان املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)موسم كا تالي:

 500 (: عب املا ك) كريت  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

ا سي  كريت الحسن):)500)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) الحسن  كريت  ا سي  

بركان) (63323 زكزل) تا وت  دوار 

املغرب.

ا سي  كريت عب املا ك عنوا ه(ا))

بركان) (63323 زكزل) تا وت  دوار 

املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  كريت عب املا ك عنوا ه(ا))

بركان) (63323 زكزل) تا وت  دوار 

املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (07 بتاريخ) ببركان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)323.

939I
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fidulimar

REGECINA
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

fidulimar
 N°22 RUE(TAZA(HAY(EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

REGECINA شركة عات املسؤو ية 
املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي دوار 
امردول  واجرك جماعة اكنيون - 

45302 تنغير املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

3927
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (16
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.REGECINA
غرض ا شركة بإوجاز):)-1)ا بناء)و)

االشغال املختلفة)
-2 ول ا بضائع لحساب ا غير

-3تاجر.
دوار) (: االجتماعي) املور  عنوان 
(- اكنيون) جماعة  امردول  واجرك 

45302)تنغير املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 500.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  عمر سلكان):)2.000)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
 2.000 (: سلكان) لحسن  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
 1.000 (: سلكان) ووسف  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) سلكان  عمر  ا سي  
دوار امردول  واجرك جماعة اكنيون)

45302)تنغير املغرب.
عنوا ه(ا)) سلكان  لحسن  ا سي  
دوار امردول  واجرك جماعة اكنيون)

45302)تنغير املغرب.
ا سي  ووسف سلكان عنوا ه(ا))
دوار امردول  واجرك جماعة اكنيون)

45302)تنغير املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) سلكان  عمر  ا سي  
دوار امردول  واجرك جماعة اكنيون)

45302)تنغير املغرب
عنوا ه(ا)) سلكان  لحسن  ا سي  
دوار امردول  واجرك جماعة اكنيون)

45302)تنغير املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (08 بتاريخ) بتنغير  االبت ائية 

2022)تحت رقم)261.
940I

co-working business center

METOIL GROUP
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

co-working business center
 23rue(boured(etg 3 N5 ROCHES

 NOIRES(CASA، 20230،
CASABLANCA MAROC

METOIL GROUP شركة عات 
املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 23 ز وة 
بوري  ا طابق 05 ا رقم 03 ا  ار 
ا بيضاء - 20230 ا  ار ا بيضاء 

املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

545363
في) مؤرخ  موثق  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (30
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.METOIL GROUP

غرض ا شركة بإوجاز):)استيراد و)

تص ور جميع املواد املتذلوة با بترول)

و مواد ا بناء.
ز وة) (23 (: عنوان املور االجتماعي)

ا  ار) (03 ا رقم) (05 ا طابق) بوري  

ا بيضاء) ا  ار  (20230 (- ا بيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 10.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:

 67 (: غيرديس) خا يتيس  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

 33 (: خوفانسكيخ) أ ينا  ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

غيرديس) خا يتيس  ا سي  

20000) يتيا يا) عنوا ه(ا)) يتيا يا)

 يتيا يا.

خوفانسكيخ) أ ينا  ا سي 2 

إوطا يا) (20000 إوطا يا) عنوا ه(ا))

إوطا يا.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  كيسيل فالدومير عنوا ه(ا))

روسيا)20000)روسيا روسيا

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 03 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826188.

941I

STE CECONA SARL

DIMA NEKOR
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

STE CECONA SARL

 AV(DES(FAR 74 2ETAG(AV(DES

 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc

 DIMA NEKOR

شركة عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي حي 

ا كن ي ز وة 02 رقم 08 حي ا كن ي 
ز وة 02 رقم 08 62000 ا ناظور 

املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

24131

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
تم إع اد ا وا ون) (2022 مارس) (22

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 DIMA (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.NEKOR

غرض ا شركة بإوجاز):)1))مواو ة)

عبر2) ا غير  لحساب  ا بضائع  ا نول 

ا تراب ا وطني و ا  ولي

2))ا تص ور و االستيراد و ا تجار2.

حي) (: االجتماعي) املور  عنوان 
ا كن ي ز وة)02)رقم)08)حي ا كن ي)
ا ناظور) (62000  08 رقم) (02 ز وة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 DIMA(NEKOR(:(1.000(ا شركة

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

ا سي  زرقاني محم ):)500)بويمة)

100)درهم.

ا سي  زرقاني محم ):)500)بويمة)

100)درهم.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) محم   زرقاني  ا سي  
عاب ) سي ي  حي  زم  واد  ز وة  (135

32000)الحسيمة املغرب.

عنوا ه(ا)) محم   زرقاني  ا سي  
الحسيمة) (32000 زم) واد  ز وة  (35

املغرب.
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وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) محم   زرقاني  ا سي  

عاب ) سي ي  حي  زم  واد  ز وة  (135

32000)الحسيمة املغرب

عنوا ه(ا)) محم   زرقاني  ا سي  

الحسيمة) (32000 زم) واد  ز وة  (35

املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (24 بتاريخ) با ناضور  االبت ائية 

2022)تحت رقم)797.

942I

co-working business center

TRANS SADFA
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

co-working business center

 23rue(boured(etg 3 N5 ROCHES

 NOIRES(CASA، 20230،

CASABLANCA MAROC

TRANS SADFA شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي (في طور ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي 23 

ز وة بوري  ا طابق 03 ا رقم 05 

ا صخور ا سوداء ا  ار ا بيضاء 

ا  ار ا بيضاء 20230 ا  ار ا بيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.503535

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تورر حل) (2022 أبريل) (19 املؤرخ في)

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)

 TRANS SADFA ا وحي ) ا شريك 

درهم) (100.000 رأسما ها) مبلغ 

ز وة) (23 اإلجتماعي) مورها  وعنوان 

بوري  ا طابق)03)ا رقم)05)ا صخور)

ا سوداء)ا  ار ا بيضاء)ا  ار ا بيضاء)

ا  ار ا بيضاء)املغرب  تيجة) (20230

ل):)تصفية نهائية  لشركة.

23)ز وة) و ح د مور ا تصفية ب)
بوري  ا طابق)03)ا رقم)05)ا صخور)

ا سوداء)ا  ار ا بيضاء)ا  ار ا بيضاء)

20230)ا  ار ا بيضاء)املغرب.)

و عين:

و) أزوغ  ا واح   عب   ا سي (2))

 56 م خل رقم) (14 أ ا�سي) عنوا ه(ا))

ا بيضاء) ا  ار  (20000 ا غالم) أهل 

املغرب كمصفي)(2)) لشركة.

الح ود) اإلقتضاء) وعن   (

املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 

ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 06 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826376..

943I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

ITACAHOMES MAROC
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتا يا صن وق ا برو  

2609 ، 40000، مراكش املغرب

ITACAHOMES MAROC شركة 

عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 57 شارع 

موريتا يا صن وق ا برو  2609 - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

126171

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (26

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ITACAHOMES MAROC
تشغيل) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
و) املنازل  وتأجير  وإدار2  صيا ة  و 
املواد الخام) غرف ا ضيوف و شراء)
ا الزمة) املذ ات  كل  و  ملحواتها  و 

 نشاط ا شركة.
57)شارع) عنوان املور االجتماعي):)
 -  2609 ا برو ) صن وق  موريتا يا 

40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 Giovanni CAGNOLI ا سي )
درهم) (100 بويمة) حصة  (:( 1.000

 لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
 Giovanni CAGNOLI ا سي )

عنوا ه(ا))-)-)-)اوطا يا.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
 Giovanni CAGNOLI ا سي )

عنوا ه(ا))-)-)-)اوطا يا
عنوا ه(ا)) حسني  رشي   ا سي  
ا ثاني) الحسن  واحة  حسني  ضيذة 
مراكش) (40000 سبيع) الج و   حي 

املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (06 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136506.
944I

NOTAIRE

NK DEGUSTATION
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

NOTAIRE
 haj(omar(riffi(etage 1 ، 80

20500، Casablanca(MAROC
NK DEGUSTATION شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

 CC12 وعنوان مورها اإلجتماعي
املركز ا تجاري مرجان بوسكور2 

جماعة بوسكور2 - 20500 
ا  ارا بضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
545775

في) مؤرخ  موثق  عو   بموت�سى 
تم إع اد ا وا ون) (2022 فبراور) (15
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 NK (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DEGUSTATION
غرض ا شركة بإوجاز):)صنع و بيع)

الحلويات).
 CC12 (: االجتماعي) املور  عنوان 
بوسكور2) مرجان  ا تجاري  املركز 
 20500 (- بوسكور2) جماعة 

ا  ارا بضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 50.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:
 500 (: مسا  2) امال  ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) مسا  2  امال  ا سي 2 
املذاريف) املحاسن  ابو  ز وة  (21

20500)ا  ارا بيضاء)املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) عاطل  حسن  ا سي  
 20500 ا فا) املريني  حسن  ابو  (27

ا  ارا بيضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 07 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826886.

945I
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ste controle balance sarl

 DOMAINES AGRICOLE
SAIS

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

تأسيس شركة

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot(riad(al
 ismailia(marjane 1 . meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
 DOMAINES AGRICOLE SAIS

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم11حي 
 وطن ا زا ة بني عمار - 50000 

مكناس املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
56357

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (13
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DOMAINES AGRICOLE SAIS
(: بإوجاز) ا شركة  غرض 

-االستغالل ا فالحي
-اشغال مختلفة و ا بناء

-استيراد و تص ور.
عنوان املور االجتماعي):)رقم11حي)
 50000 (- عمار) بني  ا زا ة   وطن 

مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: ا ذامري) كاميل  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

ا ذامري عنوا ه(ا)) كاميل  ا سي  
ا زا ة بني عمار املركز زرهون)50000 

مكناس املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا ذامري عنوا ه(ا)) كاميل  ا سي  
ا زا ة بني عمار املركز زرهون)50000 

مكناس املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (08 بتاريخ) بمكناس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2131.
946I

LES 2 SUD

لي دو سود
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

LES 2 SUD
 Quartier Industriel Sidi Ghanem

 N°158 Premier 1er(Etage
 Bureau(N°37 BIS 2 Marrakech ،
40000، MARRAKECH(MAROC
لي دو سود شركة عات املسؤو ية 

املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي ا حي 
ا صناعي سي ي غا م رقم 158 

درجة مكتب رقم 37 مكرر مراكش 
40000 مراكش املغرب 

تأسيس شركة عات املسؤو ية 
املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
125061

في) مؤرخ  موثق  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (22
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
لي دو) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

سود).
ترويج و) (: غرض ا شركة بإوجاز)

تطوير ا ذوارات).
ا حي) (: االجتماعي) املور  عنوان 

ا صناعي سي ي غا م رقم)158)درجة)

مكتب رقم)37)مكرر مراكش)40000 

مراكش املغرب).

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)2022)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

بن همو عنوا ه(ا)) ا سي  حسن 

أوبال) م خل  الجو ف  إقامة 

 40000 مراكش) (2 درج) (163012

مراكش املغرب).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

بن همو عنوا ه(ا)) ا سي  حسن 

أوبال) م خل  الجو ف  إقامة 

 40000 مراكش) (2 درج) (163012

مراكش املغرب)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

أبريل) (29 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)135316.

947I

DAMO CONSULTING SARL

WALIDMED RENT CAR
إعالن متذ د ا ورارات

DAMO CONSULTING SARL

 AV(PASTEUR 1° ETG(N°18 54

 TANGER(tanger, tanger، 90000،

tanger MAROC

WALIDMED RENT CAR «شركة 

عات املسؤو ية املح ود2 عات 

ا شريك ا وحي »

وعنوان مورها االجتماعي: تجزئة 

ا سذاد2 شارع ا غابة ا  بلوماسية 
رقم 14 ا برا ص 2 - - طنجة املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.81553

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

اتخاع) تم  (2022 ماي) (11 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)

قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

حصة) (100 املوافوة على تفويت)
ا كلي) ا راسمال  تشكل  اجتماعية 
اورخيص) ا سي 2  ملك  في   لشركة 

 يلى  فائ 2 ا سي  فارس محم 
قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)
استوا ة ا سي  مكروم و ي  من مهام)
ا تسيير وتذيين ا سي  فارس محم )
مسير وحي   لشركة ودا ك مل 2 غير)

مح د2
قرار رقم)3:)ا ذي ونص على ماولي:)
االسا�سي  لشركة) ا وا ون  مالئمة 
موتضيات) تذ ول  تم  وتبذا  ذ ك 

ا نظام األسا�سي
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
بن  رقم)7:)ا ذي ونص على ماولي:)
راسمال) ماولي:) على  ونص  ا ذي 
ا شركة ح د في مبلغ)100000)درهم)
اجتماعية) حصة  (100 الى) موسمة 
1000)درهم  لحصة ا واح 2 كلها في)

ملك ا سي  فارس محم 
على) ونص  ا ذي  (:13 رقم) بن  
ا ذي ونص على ماولي:ا سي ) ماولي:)
ودا ك) ا شركة  مسير  محم   فارس 

مل 2 غير مح د2
بن  رقم)16:)ا ذي ونص على ماولي:)
جميع عوود و وثائق ا شركة توقع من)
طرف املسير ا وحي   لشركة ا سي )

فارس محم 
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (02 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)254383.
948I

CFT CONSULTING

AHML
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

CFT CONSULTING
 UNITE 2 BLOC 29 N 403
 DAOUDIATE ، 40000،
MARRAKECH MAROC

AHML شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

(في طور ا تصفية)
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وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 
املصمودي رقم 221 تاركة - 40000 

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.116045

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تورر) (2022 مارس) (21 في) املؤرخ 
عات مسؤو ية مح ود2) حل شركة 
مبلغ) (AHML ا وحي ) ا شريك  عات 
وعنوان) درهم  (100.000 رأسما ها)
املصمودي) تجزئة  اإلجتماعي  مورها 
مراكش) (40000 (- تاركة) (221 رقم)
ا شريك) :) رغبة  ل) املغرب  تيجة 
ا وحي   ظرا  ذ م مردودوة ا شركة).
تجزئة) ب  ا تصفية  مور  ح د  و 
 40000 (- 221)تاركة) املصمودي رقم)

مراكش املغرب.)
و عين:

ا كرماعي) ا ذزيز  عب   ا سي (2))
رقم) املصمودي  تجزئة  عنوا ه(ا)) و 
املغرب) مراكش  (40000 تاركة) (221

كمصفي)(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (19 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)135880.
949I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

AGA PARK
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تغيير نشاط ا شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتا يا صن وق ا برو  
2609 ، 40000، مراكش املغرب

AGA PARK شركة عات املسؤو ية 
املح ود2

وعنوان مورها االجتماعي كاري 
او ن شوة 52 ب ا طابق الخامس 

مكتب 1 شارع محم  الخامس كليز - 
40000 مراكش املغرب.

تغيير نشاط ا شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.100125

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تم تغيير) (2022 أبريل) (26 املؤرخ في)

«ا تنشيط) من) ا شركة  نشاط 

«تأجير) إلى) ا بناء») أعمال  ا ذواري 

جميع املباني املفروشة».

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (08 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136593.

950I

FLASH ECONOMIE

 AFRICA PORTS & AIRPORTS

MAROC

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

توسيع نشاط ا شركة)

 AFRICA(PORTS & AIRPORTS

MAROC SARLAU

شركة عات املسؤو ية املح ود2 

با شريك ا وحي 

رأسما ها 900000,00 درهم

توسيع نشاط ا شركة

بتاريخ) عرفي  عو   بموت�سى 

15/04/2022)مسجل با  ار ا بيضاء)

 AFRICA(قرر ا شريك ا وحي   شركة

عات) )PORTSشركة  &( AIRPORTS

ا شريك) عات  املح ود2  املسؤو ية 

900000,00)درهم) ا وحي  رأسما ها)

الجيش) شارع  (44 االجتماعي) مورها 

امللكي ا طابق الخامس ا  ار ا بيضاء)

ما ولي:)

•)توسيع نشاط ا شركة)

األسا�سي) ا وا ون  تحيين  (•

 لشركة.

كتابة) ا وا وني   ى  اإلو اع  تم 

با  ار) ا تجارية  باملحكمة  ا ضبط 

تحت) (07/06/2022 بتاريخ) ا بيضاء)

رقم)826690. 

951I

ACCOUNTING(&(BUSINESS(CENTER

QWEST LOGISTICS
شركة عات املسؤو ية املح ود2

حل شركة

 ACCOUNTING & BUSINESS

CENTER

 387BD(MOHAMED(V(ETAGE 7

 N 19 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

QWEST LOGISTICS شركة 

عات املسؤو ية املح ود2(في طور 

ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي 387 شارع 

محم  الخامس ا طابق 7 رقم 19 - 

20000 ا  ار ا بيضاء املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.310409

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تورر حل) (2022 وو يو) (01 املؤرخ في)

املح ود2) املسؤو ية  عات  شركة 

QWEST LOGISTICS)مبلغ رأسما ها)

مورها) وعنوان  درهم  (100.000

اإلجتماعي)387)شارع محم  الخامس)
ا  ار) (20000  -  19 رقم) (7 ا طابق)

ا توقف) (: املغرب  تيجة ل) ا بيضاء)

عن ا نشاط.

و ح د مور ا تصفية ب)387)شارع)
 19 رقم) (7 ا طابق) الخامس  محم  

20000)ا  ار ا بيضاء) ا  ار ا بيضاء)

املغرب.)

و عين:

و) املر ي�سي  قوتم  ا سي (2))

عنوا ه(ا))اسيف س رقم)69 40000 

مراكش املغرب كمصفي)(2)) لشركة.

الح ود) اإلقتضاء) وعن   (

املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 

ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 07 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826756.

952I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

AVNIR LEGACY
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تغيير نشاط ا شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتا يا صن وق ا برو  

2609 ، 40000، مراكش املغرب

AVNIR LEGACY شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها االجتماعي كاري 

او ن شوة 52 ب ا طابق الخامس 

مكتب 2 شارع محم  الخامس كليز - 

40000 مراكش املغرب.

تغيير نشاط ا شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.104547

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تم تغيير) (2022 أبريل) (26 املؤرخ في)

«ا تنشيط) من) ا شركة  نشاط 

«تأجير) إلى) ا ذواري و أعمال ا بناء»)

جميع املباني املفروشة».

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (08 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136589.

953I

AAMAR CONSULTING

 GLOBAL RESSOURCES

HUMAINES SUD
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

AAMAR CONSULTING

 N °4 APT 1 Rue 43 Place(Dchira

، 70000، LAAYOUNE(MAROC

 GLOBAL RESSOURCES

HUMAINES SUD شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي م ونة 25 

مارس بلوك W رقم 54 - 70000 

ا ذيون املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

41999
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في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 وو يو) (07

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 GLOBAL RESSOURCES (:

.HUMAINES SUD

تسيير) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

املوارد ا بشرية

ا تشغيل و توفير املوارد ا بشرية.

م ونة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
25)مارس بلوك)W)رقم)54 - 70000 

ا ذيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

مبلغ رأسمال ا شركة:)1.000.000 

درهم،)موسم كا تالي:

 8.500 (: عزاوي) حسن  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

ا سي  ا سبع مذاد):)1.000)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

 GLOBAL ا شركة)

 RESSOURCES(HUMAINE(GRH(:

500)حصة بويمة)100)درهم  لحصة)

.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) عزاوي  حسن  ا سي  

اشبيلية رياض اال   س) (7 فيال رقم)

ا بيضاء) ا  ار  (20000 كا يفور يا)

املغرب.

عنوا ه(ا)) مذاد  ا سبع  ا سي  

 452 شوة) (25 مشروع املرس عمار2)

ا  شير2)80000)ا زكان املغرب.

 GLOBAL ا شركة)

 RESSOURCES HUMAINES

عب  هللا) شارع  (27 عنوا ه(ا)) (GRH

ا  ار) (20000  4 ا طابق) واسين  بن 

ا بيضاء)املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) مذاد  ا سبع  ا سي  
 452 شوة) (25 مشروع املرس عمار2)

ا  شير2)80000)ا زكان املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (08 بتاريخ) با ذيون  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1654/2022.

954I

mohammed(boumzebra

TRANS RAFIQI
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

mohammed(boumzebra
 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH
 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
TRANS RAFIQI شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي ا طابق 
االول رقم 6 بلوك س حي ا ياسمين - 

23200 ا فويه بن صالح املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
5083

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (05
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 TRANS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.RAFIQI
غرض ا شركة بإوجاز):)مواول  ول)
في) مواول  (- ا غير) لحساب  ا بضائع 
ادار2 ا ذمليات ا تجارية و ا صناعية)

و ا زراعية)-)االستراد وا تص ور.
ا طابق) (: االجتماعي) املور  عنوان 
االول رقم)6)بلوك س حي ا ياسمين)-)

23200)ا فويه بن صالح املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 
ا شركة):)99)سنة).

ا شركة:) رأسمال  مبلغ 
100.000,00)درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: جمال) رفيوي  ا سي  
حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) جمال  رفيوي  ا سي  
ا فويه بن) (23200 ا فويه بن صالح)

صالح املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) جمال  رفيوي  ا سي  
ا فويه بن) (23200 ا فويه بن صالح)

صالح املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
صالح) بن  با فويه  االبت ائية 
رقم) تحت  (2022 وو يو) (02 بتاريخ)

.156/2022
955I

Fiducie olympia sarl

NASSIM TATA SERVICE
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تفويت حصص

Fiducie olympia sarl
 1er(etage(n°10groupe 10 rue
 de(marrakech(Agadir، 80000،

agadir maroc
NASSIM TATA SERVICE شركة 

عات املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 
ا نصر 1 رقم 98 مكرر طاطا - 

84000 طاطا املغرب.
تفويت حصص

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.475

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تمت) (2022 مارس) (21 في) املؤرخ 

املصادقة على):
هللا) عب   ((2) ا سي ) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (50 ا يذووبي)
((2) ا سي ) حصة  فائ 2  (50 أصل)
محم  شوقي بصري بتاريخ)21)مارس)

.2022

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (

أبريل) (27 بتاريخ) بطاطا  االبت ائية 

2022)تحت رقم)155/2022.

956I

BMH EXPERTS

BMH EXPERTS

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

تحويل املور االجتماعي  لشركة

BMH EXPERTS

 rue(Van(Zeeland 6 rue(Van 6

 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS

BMH EXPERTS شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 6 شارع 

فان زيال   ، ا طابق الخامس رقم 

10 ، حي املستشفيات ، املذاريف 

، ا  ار ا بيضاء - 20340 ا  ار 

ا بيضاء اململكة املغربية.

تحويل املور االجتماعي  لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.826742

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

تم تحويل) (2022 ماي) (04 املؤرخ في)

املور االجتماعي الحالي  لشركة من)«6 

ا طابق الخامس) (، شارع فان زيال  )

رقم)10)،)حي املستشفيات)،)املذاريف)

ا  ار) (20340 (- ا بيضاء) ا  ار  (،

 28» إلى) املغربية») اململكة  ا بيضاء)

طريق  وازيس)،)ا طابق ا ثا ث)،)رقم)

اململكة) ا  ار ا بيضاء) (20410  -  33

املغربية».

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 08 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)19650.

957I
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PRISHOP

PRISHOP
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
رفع رأسمال ا شركة

PRISHOP

 HAY AL MOUJAHIDINE LOT

 ،ALAIN(AL(FATH(N 29 ، 90000

طنجة املغرب

PRISHOP شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

 HAY AL وعنوان مورها اإلجتماعي

 MOUJAHIDINE LOT ALAIN

AL(FATH(N 29 - 90000 طنجة 

املغرب.
رفع رأسمال ا شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.87339

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

رفع) تم  (2022 ماي) (12 في) املؤرخ 
ق ره) بمبلغ  ا شركة  رأسمال 

«1.490.000)درهم»)أي من)«10.000 

عن) درهم») (1.500.000» إلى) درهم»)

إدماج احتياطي أو أرباح أو) (: طريق)

عالوات إص ار في رأس املال.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (02 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)254334.

958I

karama conseil

 STE OYONNAX ARBENT

SARL AU
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
قفل ا تصفية

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 OYONNAX ARBENT SARL

AU شركة عات مسؤو ية مح ود2 

عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي : الجهة 

ا يمنى رقم 56 تجزئة زينب ا  كارات 
فاس - 30000 فاس املغرب.

قفل ا تصفية
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

.48829
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر) (2022 ماي) (26 في) املؤرخ 
 STE OYONNAX ARBENT حل)
مسؤو ية) عات  شركة  (SARL AU
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  مبلغ)
وعنوان) درهم  (90.000 رأسما ها)
ا يمنى رقم) الجهة  مورها اإلجتماعي 
(- فاس) ا  كارات  زينب  تجزئة  (56
فاس املغرب  تيجة ال ركود) (30000

االقتصادي/)ازمة كورو ا).
و عين:

و) اخالفة  احم   ا سي (2))
عنوا ه(ا))56)تجزئة زينب)1)ا  كارات)
فاس املغرب كمصفي) (30000 فاس)

(2)) لشركة.
و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)
الجهة) وفي  (2022 ماي) (26 بتاريخ)
ا يمنى رقم)56)تجزئة زينب ا  كارات)

فاس)-)30000)فاس املغرب.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (08 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2468/2022.
959I

CAFIGEC

ASTRA EQUIPEMENT
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تحويل املور االجتماعي  لشركة

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 39
 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
ASTRA EQUIPEMENT شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي 7 إقامة 
رامي ز وة سبتة مكتب رقم 8 - 
20360 ا  ار ا بيضاء املغرب.
تحويل املور االجتماعي  لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.243215

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تم تحويل) (2022 ماي) (16 املؤرخ في)
من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 
«7)إقامة رامي ز وة سبتة مكتب رقم)
املغرب») ا بيضاء) ا  ار  (20360  -  8
ا زرقطوني) محم   شارع  (506» إلى)
ا  ار) (20100 (- األر�سي) ا طابق 

ا بيضاء)املغرب».
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 07 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826841.
960I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

امب طرافل
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA
 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE
 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC
امب طرافل شركة عات املسؤو ية 

املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 2 ز وة 
صوا ية دوح امل ونة فاس - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

72821
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (20
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
امب) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

طرافل.
ا نول) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا سياحي.
 2 رقم) (: االجتماعي) املور  عنوان 
(- فاس) امل ونة  دوح  صوا ية  ز وة 

30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)
درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  محم  املذاون):)750)بويمة)
100)درهم.

(: ادري�سي) بوزي ي  مراد  ا سي  
250)بويمة)100)درهم.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) املذاون  محم   ا سي  
 30000 درب بنيس ا  وح فاس) (16

فاس املغرب.
ادري�سي) بوزي ي  مراد  ا سي  
حي) (5 ا شوة) (55 عمار2) عنوا ه(ا))
فاس) (30000 فاس) زواغة  ا نخيل 

املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) املذاون  محم   ا سي  
 30000 درب بنيس ا  وح فاس) (16

فاس املغرب
ادري�سي) بوزي ي  مراد  ا سي  
حي) (5 ا شوة) (55 عمار2) عنوا ه(ا))
فاس) (30000 فاس) زواغة  ا نخيل 

املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (07 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2459.
961I

FLASH ECONOMIE

PHARMACIE SUN CITY
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

PHARMACIE SUN CITY شركة 
عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي مشروع 

شمس امل ونة ج ه 1 عمار2 5 متجر 
43 ا شالالت - 28810 املحم وة 
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املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

30765

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (19

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PHARMACIE SUN CITY

غرض ا شركة بإوجاز):)صي  ية.

مشروع) (: عنوان املور االجتماعي)

شمس امل ونة ج ه)1)عمار2)5)متجر)

املحم وة) (28810 (- ا شالالت) (43

املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

ا سي 2 كوثر جالل):)1.000)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) جالل  كوثر  ا سي 2 
 20 رقم) (4 بغ اد) اقامة  ا و س 

ا  ار) (20000 ا بر و�سي) سي ي 

ا بيضاء)املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) جالل  كوثر  ا سي 2 
 20 رقم) (4 بغ اد) اقامة  ا و س 

ا  ار) (20000 ا بر و�سي) سي ي 

ا بيضاء)املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية باملحم وة بتاريخ)08)وو يو)

2022)تحت رقم)1112.

962I

FLASH ECONOMIE

 FONDATION OUSSAMA
JAA

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 FONDATION OUSSAMA JAA
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي حي ا نهضة 

01 رقم 1099 - 73000 ا  اخلة 
املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
21747

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (30
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FONDATION OUSSAMA JAA
أعمال) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
ا تركيبات ا كهربائية تركيب وإصالح)
وبناء)منشآت ا تبرو )؛)أعمال املراقبة)
وصيا ة) إنشاء) ؛) واألمن) والحراسة 
؛) ا كهربائية) وا تركيبات  ا تبرو  
ا تبرو ) أجهز2  وإصالح  وتجميع  بيع 
املنووالت) جميع  ؛) ا كهربائية)
وا بيع) وا ذوارات وا تجارية وا شراء)
جميع) وتص ور  استيراد  (، واملذالجة)
أجهز2 ومذ ات ا تبرو )؛)بيع وتركيب)
الجه ) عات  ا كهربائية  املذ ات 
املتوسط)))واملنخفض واإل ار2 ا ذامة)؛)
توزيع كافة املذ ات ا كهربائية وكافة)

مصادر ا طاقة املتج د2.

حي) (: االجتماعي) ور  امل عنوان 
 73000  -  1099 رقم) (0 1 ا نهضة)

ا  اخلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  تي  ا  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: جاعا) سامة  أ ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  ( األسماء

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) جاعا  أسامة  ا سي  
 73000  1089 رقم) (01 هضة) ا ن حي 

ا  اخلة املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  ء) األسما

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) جاعا  أسامة  ا سي  
 73000  1089 رقم) (01 نهضة) ا  حي 

ا  اخلة املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 02 بتاريخ) ا  هب  بوادي  االبت ائية 

وو يو)2022)تحت رقم)956/2022.
963I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

كغو اوفر دو مغوك
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تذيين مسير ج و   لشركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA
 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE
 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC
كغو اوفر دو مغوك شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي محل رقم 
1 ا طابق ا سفلي 155 قطذة رياض 
 جمة سايس بنسود2 فاس - 30000 

فاس املغرب.
تذيين مسير ج و   لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.42371

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تذيين) تم  (2022 ماي) (27 في) املؤرخ 
مسير ج و   لشركة ا سي (2))جناي)

اووب كمسير وحي 

تبذا  وبول استوا ة املسير.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (07 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2977.
964I

CAPRICOF

AD WEB
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
رفع رأسمال ا شركة

CAPRICOF
 BD ABDELKADER 44

 ESSAHRAOUI MLY RACHID
 CASABLANCA(CASABLNACA،
20400، CASABLNACA(MAROC
AD WEB شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 75 شارع 
أ فا ز وة بروفنس رقم 4 ا طابق 4 
ا  ارا بيضاء 20000 ا  ار ا بيضاء 

املغرب.
رفع رأسمال ا شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.270867

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تم) (2021 أكتوبر) (21 في) املؤرخ 
ق ره) بمبلغ  ا شركة  رأسمال  رفع 
«500.000)درهم»)أي من)«500.000 
درهم») (1.000.000» إلى) درهم»)
مواصة مع دوون) إجراء) (: عن طريق)
ا شركة املح د2 املو ار و املستحوة.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 29 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

دجنبر)2021)تحت رقم)806532.
965I

CASA COMPTES

AGRO7
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،



ع د)5721 - 22)عو ا وذ 2)1443 )22)وو يو)2022)الجريدة الرسمية   11218

CASABLANCA MAROC

AGRO7 شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 265 شارع 

ا زرقطوني ا طابق 9 ا رقم 92 - . 

ا  ار ا بيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

545665

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (21

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AGRO7

(- (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

املباشر،) غير  أو  املباشر  االستغالل 

واملمتلكات) األرا�سي  وتأجيرجميع 

املخصصة حصرًيا  لزراعة،)وبشكل)

وكذ ك) ا ريفية،) املباني  جميع  عام 

ا الزمة) املنوو ة  املمتلكات  جميع 

إ تاج) (- ا غرض؛) هذا   تحويق 

(- ؛) ا زراعية) املنتجات  جميع  وبيع 

ممارسة أي نشاط زراعي وعلى وجه)

الخصوص

املاد2) في  ا يه  االشار2  تمت  ما 

ا ذام  لضرائب؛) ا وا ون  من  (46

وتحصيل) واستغالل  وبيع  شراء) (-

أي) استغالل  (- زراعي؛) إ تاج  أي 

ومذالجة) لحفظ  مخصصة  منشأ2 

وتذبئة املنتجات ا زراعية ومنتجاتها)

املشاركة وا تسيير لجميع) (- ا ثا وية؛)

االستغالل) أو  ا زراعية  ا شركات 

ا زراعي كيفما كان؛)-

األرا�سي) جميع  وكراء) حياز2 

املباني) عام جميع  وبشكل  ا زراعية 

املمتلكات) جميع  وكذ ك  ا ريفية،)

املنوو ة أو غير املنوو ة..

 265 (: االجتماعي) املور  عنوان 
شارع ا زرقطوني ا طابق)9)ا رقم)92 

-).)ا  ار ا بيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
مبلغ رأسمال ا شركة:)1.000.000 

درهم،)موسم كا تالي:
 10.000 (: ا سي  سذي  فضالوي)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  سذي  فضالوي عنوا ه(ا))
دوار بوصيذان دور ا وصيبة اوت وير2)

ا وصيبة).)ا وصيبة املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  سذي  فضالوي عنوا ه(ا))
دوار بوصيذان دور ا وصيبة اوت وير2)

ا وصيبة).)ا وصيبة املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 07 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826752.
966I

BMH EXPERTS

فريش كورب املغرب
شركة عات املسؤو ية املح ود2

رفع رأسمال ا شركة

BMH EXPERTS
 rue(Van(Zeeland 6 rue(Van 6
 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS
فريش كورب املغرب شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي ا سويفة 
2 - دوار أوالد ا تهامي كومو ة أوالد 

صبح الجر2 - برشي  - 26100 
برشي  اململكة املغربية.
رفع رأسمال ا شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري -.
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
رفع) تم  (2022 ماي) (24 في) املؤرخ 
ق ره) بمبلغ  ا شركة  رأسمال 
من) أي  درهم») (2.000.000»
«5.900.000)درهم»)إلى)«7.900.000 
تو وم حصص) (: عن طريق) درهم»)

 و وة أو عينية.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (09 بتاريخ) ببرشي   االبت ائية 

2022)تحت رقم)569.
967I

CASA COMPTES

MAISMAEL
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

MAISMAEL شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 265 شارع 
ا زرقطوني ا طابق 9 ا رقم 92 - . 

ا  ار ا بيضاء املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
545899

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (23
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAISMAEL
اقتناء) (- (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
ا ذوارات) جميع  وإدار2  وبيع  وإدار2 
وكذ ك تنفيذ جميع املذامالت املا ية)
أو املنوو ة أو ا ذوارية املتذلوة بشكل)
ا غرض،) بهذا  مباشر  غير  أو  مباشر 

بشرط مراعا2 ا طابع امل ني..
 265 (: االجتماعي) املور  عنوان 
شارع ا زرقطوني ا طابق)9)ا رقم)92 

-).)ا  ار ا بيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  هشام سالم):)1.000)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) سالم  هشام  ا سي  

ا وصيبة) (. (44 شارع دار ا  باغ رقم)

املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) سالم  هشام  ا سي  

ا وصيبة) (. (44 شارع دار ا  باغ رقم)

املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 08 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826716.

968I

cabinet(aux(services(des(affaires

G.B.Z
شركة عات املسؤو ية املح ود2

قفل ا تصفية

cabinet(aux(services(des(affaires

 n° 99 rue(my(lhassan 1er

 etage(erfoud ، 52200، erfoud

MAROC

G.B.Z شركة عات املسؤو ية 

املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي : شارع 

محم  الخامس بري  رقم 202 ارفود 

- 52200 ارفود املغرب.

قفل ا تصفية

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

.13591

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تورر) (2022 ماي) (18 في) املؤرخ 

املسؤو ية) عات  شركة  (G.B.Z حل)

 100.000 رأسما ها) مبلغ  املح ود2 

درهم وعنوان مورها اإلجتماعي شارع)

محم  الخامس بري  رقم)202)ارفود)-)

52200)ارفود املغرب  تيجة ملنافسة)

االثمنة.
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و عين:
و) ابراهيم  زيزي  ا سي (2))
عنوا ه(ا))شارع ا  شير2 رقم)12)د)4 
تطوان املغرب) (93000 تطوان) (8 ش)

كمصفي)(2)) لشركة.
و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)
شارع) وفي  (2022 ماي) (18 بتاريخ)
محم  الخامس بري  رقم)202)ارفود)

- 52200)ارفود املغرب.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية با رشي وة بتاريخ)08)وو يو)

2022)تحت رقم)253/2022.
969I

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

DEVOREAT
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

B.EVENT-MEDIA-
COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 10
 LOUBILA(BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC
DEVOREAT شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي 64 مجمع 
ا سالمة سي ي مذروف - - ا  ار 

ا بيضاء املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
545419

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (20
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DEVOREAT
جميع) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا واع املطاعم.

عنوان املور االجتماعي):)64)مجمع)
ا  ار) (- (- مذروف) سي ي  ا سالمة 

ا بيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
بوزوبع) ا زهراء) فاطمة  ا سي 2 
درهم) (100 بويمة) حصة  (1.000 (:

 لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
بوزوبع) ا زهراء) فاطمة  ا سي 2 
عمار2) كا يفور يا  عمرات  عنوا ه(ا))
ب شوة)8)عين ا شق)-)ا  ار ا بيضاء)

املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
بوزوبع) ا زهراء) فاطمة  ا سي 2 
عمار2) كا يفور يا  عمرات  عنوا ه(ا))
ب شوة)8)عين ا شق)-)ا  ار ا بيضاء)

املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 03 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826491.

970I

كو ت فور وو

PRELIGHT FILMS
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

كو ت فور وو
 47 شارع  ال واقوت ا طابق الخامس 

، 20000، ا  ار ا بيضاء املغرب 
 شركة عات املسؤو ية املح ود2 

 PRELIGHT FILMS
وعنوان مورها االجتماعي 71 إقامة 
ابن بطوطة تواطع ابن بطوطة و 

عب  ا كريم ا  ووري ا طابق األول 
رقم 3 - 20370 ا  ار ا بيضاء 

املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

544241

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (20
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  االقتضاء)

(:(PRELIGHT FILMS
اإل تاج) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا سينمائي وا سمعي ا بصري.
عنوان املور االجتماعي):)71)إقامة)
ابن بطوطة تواطع ابن بطوطة و عب )
ا كريم ا  ووري ا طابق األول رقم)3 - 

20370)ا  ار ا بيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
حصة) (800 زقان) رفيق  (: ا سي )

بويمة)100)درهم  لحصة).
حصة) (100 زقان) ر ا  (: ا سي 2)

بويمة)100)درهم  لحصة).
حصة) (100 زقان) ريم  (: ا سي 2)

بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  -األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) زقان  رفيق  (: ا سي )
شوة) (16 عمار2) مذمور2  اقامة 

11100)سال الج و 2 املغرب.
ا سي 2):)ر ا زقان عنوا ه(ا))اقامة)
مذمور2 عمار2)16)شوة)11100)سال)

الج و 2 املغرب.
ا سي 2:)ريم زقان عنوا ه(ا))اقامة)
مذمور2 عمار2)16)شوة)11100)سال)

الج و 2 املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:)
عنوا ه(ا)) زقان  رفيق  (: ا سي )
شوة) (16 عمار2) مذمور2  اقامة 

11100)سال الج و 2 املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 23 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)825134

971I

BOUSSOLE CONSEIL

 YOUSSEF ET MAHDI
NEGOCE

par abréviation YMN 
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
إنشاء)فرع تابع  لشركة

BOUSSOLE CONSEIL
3, زاوية ز وة بينيل و شارع عب  
املومن ، 20360، ا  ارا بيضاء 

املغرب
 YOUSSEF ET MAHDI NEGOCE
par abréviation YMN شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 53 ز وة 
ا بنفسج مرس ا سلطان - 20006 

ا  ار ا بيضاء املغرب.
إنشاء فرع تابع  لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.103345

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تورر) (2022 ماي) (26 في) املؤرخ 
تحت) تابع  لشركة  فرع  إنشاء)
 YOUSSEF ET MAHDI ا تسمية)
 NEGOCE par abréviation YMN
با ذنوان) ا كائن  و  (SUCCURSALE
عمارE(2)محل رقم)8)زاوية طريق أوالد)
ا  ار) (20320 (- برجة) عين  (Q زيان)
طرف) من  املسير  و  املغرب  ا بيضاء)

ا سي (2))الجراري ووسف.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 09 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)827078.

972I

مكتب املحاسبة ا صا حي

SOCIETE SIMO TRAVAUX
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

مكتب املحاسبة ا صا حي
ز وة امل ونة املنور2 عمار2 ا يذووبي 
ا طابق ا ثا ث ا شوة رقم 6 وج 2 ، 

60000، وج 2 ااملغرب
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 SOCIETE SIMO TRAVAUX
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي (في طور ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 82 
تجزئة حام ي ظهر ملحلة - 60000 

وج 2 املغرب.
حل شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.25955

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تورر حل) (2022 ماي) (16 في) املؤرخ 
مح ود2) مسؤو ية  عات  شركة 
 SOCIETE ا وحي ) ا شريك  عات 
رأسما ها) مبلغ  (SIMO TRAVAUX
مورها) وعنوان  درهم  (100.000,00
حام ي) تجزئة  (82 رقم) اإلجتماعي 
املغرب) وج 2  (60000 (- ملحلة) ظهر 
ا فشل في استوطاب) (/1 (:  تيجة ل)

ا زبناء.
 82 و ح د مور ا تصفية ب رقم)
 60000 (- تجزئة حام ي ظهر ملحلة)

وج 2 املغرب.)
و عين:

و) خفان  املبروك  ا سي (2))
أ73  ز وة  حام ي  تجزئة  عنوا ه(ا))
وج 2) (60000 ملحلة) ظهر  (44 رقم)

املغرب كمصفي)(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (06 بتاريخ) بوج 2  ا تجارية 

2022)تحت رقم)796.
973I

ste destmar

REAL ESTATE KDM
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

ste destmar
 place roudani rue abdellah el

 habti(rsd(al(qods(n°34, tanger ،
90000، tanger(maroc

REAL ESTATE KDM شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 11 إقامة 

سليمان 3 اراش وة طابق 14 طنجة 

11 إقامة سليمان 3 اراش وة طابق 

14 طنجة 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

120005

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
تم إع اد ا وا ون) (2021 غشت) (13

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 REAL (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.ESTATE KDM

ا ترويج) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

 لذوار.

عنوان املور االجتماعي):)11)إقامة)

14)طنجة) اراش وة طابق) (3 سليمان)

اراش وة طابق) (3 إقامة سليمان) (11

14)طنجة)90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

1.000)حصة) (: ا سي  ح و قادم)

بويمة)100)درهم  لحصة).

بويمة) (1000 (: ا سي  ح و قادم)

100)درهم.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) قادم  ح و  ا سي  

هو ن ا)90000)طنجة املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) قادم  ح و  ا سي  

هو ن ا)90000)طنجة املغرب.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
شتنبر) (13 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2021)تحت رقم)245965.

974I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

 GROUPE 2AA LOGISTIQUE
SARL

شركة عات املسؤو ية املح ود2
تأسيس شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

اقامة  ينا ا رقم 76 زاوية شارع 
طا طان وشارع  بنان  طابق ا تاسع 

طنجة ، 90000، طنجة املغرب
 GROUPE 2AA(LOGISTIQUE
SARL شركة عات املسؤو ية 

املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي إقامة 
موالي علي شريف زاوية شارع 

سجلماسة و شارع طباري رقم 18 - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 
املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
127887

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
تم إع اد ا وا ون) (2022 مارس) (17
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 GROUPE 2AA LOGISTIQUE

. SARL
غرض ا شركة بإوجاز):)-) ول بري)

وخ مات ا نول
)-)وكيل ا شحن

وا تأجير) وا تجميع  ا شحن  (- (
وا ذبور والجر وا نول.

إقامة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
شارع) زاوية  شريف  علي  موالي 
 -  18 سجلماسة و شارع طباري رقم)

90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)
درهم،)موسم كا تالي:

500)حصة) ا سي  ا ذوفي عادل):)
بويمة)100)درهم  لحصة).

500)حصة) (: ا سي  ا ذوفي أنس)
بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) أنس  ا ذوفي  ا سي  
املجمع الحسني اقامات ا ذزيزية اوة)

3)رقم)103 90090)طنجة املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) عادل  ا ذوفي  ا سي  
ا ذرفان باب األ   س مجموعة)2)ط)

4)رقم)13 90045)طنجة املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (03 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)254451.
975I

STE FIPARK

SOCIETE PARADIS NOUR
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

STE FIPARK
 RUE ALJIHAD HAY RIAD RTE 42

 AIN(SMEN(FES ، 30000، FES
MAROC

 SOCIETE PARADIS NOUR
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي 18 ز وة 
سليمان املوح ي ا طابق ا سفلي - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
68185

في) مؤرخ  حر  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2021 ماي) (17
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
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عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE PARADIS NOUR
-1إدار2) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
ا صناعية) أو  ا تجارية  ا ذمليات 
أو) امل  ية  ا زراعية  لخ مة  أو 

ا ذسكرية
-2تاجر الحيوا ات األ يفة

-3تاجر الحبوب  صف جملة.
ز وة) (18 (: عنوان املور االجتماعي)
(- سليمان املوح ي ا طابق ا سفلي)

30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: محم ) ا ذلوي  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) محم   ا ذلوي  ا سي  
تغاث) (2 تغاث) تجزئة  (642 رقم)

30000)فاس املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) محم   ا ذلوي  ا سي  
تغاث) (2 تغاث) تجزئة  (642 رقم)

30000)فاس املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (03 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2021)تحت رقم)2716.

976I

KHM CONSULTING

FARAH GASTON
شركة عات املسؤو ية املح ود2

حل شركة

KHM CONSULTING
1 ز وة اوت باعمران املمر ب ا طابق 
االول ا رقم 106 تواطع شارع محم  
الخامس و املواومة ، 20050، ا  ار 

ا بيضاء املغرب

FARAH GASTON شركة عات 
املسؤو ية املح ود2(في طور 

ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي 10 ز وة 

الحرية ا شوة 5 ا طابق 3 - 20120 
ا  ار ا بيضاء املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.424197
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر حل) (2022 ماي) (16 في) املؤرخ 
املح ود2) املسؤو ية  عات  شركة 
رأسما ها) مبلغ  (FARAH GASTON
مورها) وعنوان  درهم  (100.000
ا شوة) الحرية  ز وة  (10 اإلجتماعي)
ا  ار ا بيضاء) (20120 -  3 ا طابق) (5

املغرب  تيجة ل):)توقف ا نشاط.
ز وة) (10 و ح د مور ا تصفية ب)
 20120 - 3 5)ا طابق) الحرية ا شوة)

ا  ار ا بيضاء)املغرب.)
و عين:

مو ية فرح و عنوا ه(ا)) ا سي (2))
 29 رقم) (1 بلوك) عثمان  سي ي 
املغرب) ا بيضاء) ا  ار  (20700

كمصفي)(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 07 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826816.

977I

RHARS MAROUANE

VISION SIGNٍ
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تحويل ا شكل ا وا وني  لشركة

RHARS MAROUANE
 SALMIA 2 JNANE(JOULANE

 IMM(K(ETG 4 N°14
 CASABLANCA ، 20700،

CASABLANCA MAROC
VISION SIGN ٍ

 شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

و عنوان مورها االجتماعي ا  ار 
ا بيضاء 75 ممر بريتشاردواس عين 

ا سبع - 20253 ا  ار ا بيضاء .
تحويل ا شكل ا وا وني  لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.219275

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تم تحويل) (2022 ماي) (16 املؤرخ في)
ا شكل ا وا وني  لشركة من)«شركة)
عات مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك)
«شركة عات املسؤو ية) إلى) ا وحي »)

املح ود2».
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 06 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826669.
978I

BOURA CONSEILS

سومكابمب
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

BOURA CONSEILS
 RUE(ALEXANDRIE 6 IMMB

 RAZALI(APPT(N° 3 VN(MEKNES
، 50000، MEKNES(MAROC

سومكابمب شركة عات املسؤو ية 
املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 107 
ا طابق األول تجزئة رياض ا ذمران 
ا شطر 3 مكناس - 5000 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

56267
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (10
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

سومكابمب.

اإلنذاش) (: غرض ا شركة بإوجاز)
ا ذواري)-)أشغال عامة أو بناء.

عنوان املور االجتماعي):)رقم)107 
ا طابق األول تجزئة رياض ا ذمران)
مكناس) (5000 (- مكناس) (3 ا شطر)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 500 (: ا سي  زي ان امللكي علوي)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
ا سي  أنس بن ريس):)500)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
علوي) امللكي  زي ان  ا سي  
مكرر حي) (6 رقم) (3 ا ز وة) عنوا ه(ا))
مكناس) (50000 مكناس) (1 ا وح 2)

املغرب.
عنوا ه(ا)) بن ريس  أنس  ا سي  
رقم)02)درب قاع مزود حي س س م ع)

مكناس)50000)مكناس املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
علوي) امللكي  زي ان  ا سي  
مكرر حي) (6 رقم) (3 ا ز وة) عنوا ه(ا))
مكناس) (50000 مكناس) (1 ا وح 2)

املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (30 بتاريخ) بمكناس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)1974.
979I

املحاسب إ ياس عمراني

SCALA TRANS
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

املحاسب إ ياس عمراني
تجزئة األمير2 شارع املوح ون ا طابق 

األول رقم 02 ، 93100، ا فني ق 
MAROC

SCALA TRANS شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
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وعنوان مورها اإلجتماعي حي عزفة 

ا تويرسة - 93100 ا فني ق املغرب 

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

31403

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 

تم إع اد ا وا ون) (2022 مارس) (21

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 SCALA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRANS

:) ول) بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا بضائع  فائ 2 ا غير).

عنوان املور االجتماعي):)حي عزفة)

ا تويرسة)-)93100)ا فني ق املغرب).

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: محم ) ا يوبي  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) محم   ا يوبي  ا سي  

حي عزفة ا تويرسة)93100)ا فني ق)

املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) محم   ا يوبي  ا سي  

حي عزفة ا تويرسة)93100)ا فني ق)

املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

أبريل) (12 بتاريخ) بتطوان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1009.

980I

BURO INVEST

555TEXTIL
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
قفل ا تصفية

BURO INVEST

 bd(oukba(ibnou(nafii(hay 23

 mohammadi 23 bd(oukba

 ibnou(nafii(hay(mohammadi،

20570، casablanca(MAROC

555TEXTIL شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي : 23 شارع 

عوبة بن  افع ا حي املحم ي 23 

شارع عوبة بن  افع ا حي املحم ي 

20570 ا  ارا بيضاء املغرب.

قفل ا تصفية
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

.503837

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

تورر حل) (2022 17)مارس) املؤرخ في)

مسؤو ية) عات  شركة  (555TEXTIL

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسما ها)

23)شارع عوبة بن) مورها اإلجتماعي)

شارع عوبة) (23  افع ا حي املحم ي)

 20570 املحم ي) ا حي  بن  افع 

ال تهاء) املغرب  تيجة  ا  ارا بيضاء)

ا غاوة ا غرض ا تي قامت من أجله)

ا شركة..

و عين:

و) الخروف  سفيان  ا سي (2))
رياض) تجزئة  (59 رقم) عنوا ه(ا))

ا زيتون طريق عيف ا شوف)30000 

فرنسا املغرب كمصفي)(2)) لشركة.

و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)

بتاريخ)17)مارس)2022)وفي)23)شارع)

 23 املحم ي) ا حي  بن  افع  عوبة 

شارع عوبة بن  افع ا حي املحم ي)

20570)ا  ارا بيضاء)املغرب.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 07 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826753.

981I

FOUZMEDIA

TRANS AJAOUB
إعالن متذ د ا ورارات

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

TRANS AJAOUB «شركة عات 

املسؤو ية املح ود2»

وعنوان مورها االجتماعي: ا ز وة 

2 ا رقم 29 حي مذمور2 - 14000 

ا ونيطر2 املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.60099

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

تم اتخاع) (2022 وو يو) (06 املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)

قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

1000)حصة من ا سي  عب )  فويت)

ا سي 2) الى  كا تالي:) اجواب  ا رحيم 
زينب جبار2)500)حصة و ا سي  عزيز)

ا فياد)500)حصة اجتماعية.

على) ونص  ا ذي  (:2 رقم) قرار 

عب ) ا سي   املسير  استوا ة  ماولي:)

ا رحيم اجواب وتذيين ا سي 2 زينب)

جبار2 الحاملة  بطاقة ا تذريف رقم)

G640839)كمسير2 ج و 2  لشركة

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

بن  رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

1000)حصة من ا سي  عب )  فويت)

ا سي 2) الى  كا تالي:) اجواب  ا رحيم 
زينب جبار2)500)حصة و ا سي  عزيز)

ا فياد)500)حصة اجتماعية.

بن  رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)

ا رحيم) عب   ا سي   املسير  استوا ة 

اجواب وتذيين ا سي 2 زينب جبار2)

رقم) ا تذريف  الحاملة  بطاقة 

G640839)كمسير2 ج و 2  لشركة

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية با ونيطر2 بتاريخ)08)وو يو)

2022)تحت رقم)91645.

982I

NOTAIRE

RAFINITY LUXURY
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

NOTAIRE

 N° 37, AVENUE(DU 02 MARS,

 RESIDENCE(SAYA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

RAFINITY LUXURY شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 2، ز وة 4 

غشت، تجزئة لي ارين، حي ا راسين - 

20100 ا  ار ا بيضاء املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

546073

في) مؤرخ  موثق  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (31

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RAFINITY LUXURY

موضة) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا بيع،) اال جاز،) االبتكار،) عا ية،)

ا تجار2 بصفة عامة  لباس ا تولي ي)

و) والحلي  مذا  هو  او  ا ذصري  و 

مشتواتها من االشكال املتخيلة.
عنوان املور االجتماعي):)2،)ز وة)4 

غشت،)تجزئة لي ارين،)حي ا راسين)-)

20100)ا  ار ا بيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 10.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:

ا سي 2  يلى الحجوجي):)50)حصة)

بويمة)5.000)درهم  لحصة).

 50 (: الحجوجي) مريم  ا سي 2 

حصة بويمة)5.000)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):



11223 الجريدة الرسميةع د)5721 - 22)عو ا وذ 2)1443 )22)وو يو)2022) 

ا سي 2  يلى الحجوجي عنوا ه(ا))
املحيط) شارع  الحجوجي،) فيال 
ا  ار) (20052 ا ذئاب) عين  ا هادي،)

ا بيضاء)املغرب.
ا سي 2 مريم الحجوجي عنوا ه(ا))
فيال اجلي،ا فا) تجزئة ووسف،) (،80

20220)ا  ار ا بيضاء)املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي 2  يلى الحجوجي عنوا ه(ا))
املحيط) شارع  الحجوجي،) فيال 
ا  ار) (20052 ا ذئاب) عين  ا هادي،)

ا بيضاء)املغرب
ا سي 2 مريم الحجوجي عنوا ه(ا))
فيال اجلي،ا فا) تجزئة ووسف،) (،80

20220)ا  ار ا بيضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 09 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)827058.

983I

Finatech Systems

FINATECH SYSTEMS
شركة املساهمة

تحويل املور االجتماعي  لشركة

Finatech Systems
تجزئة زبي 2 رقم 20 ا طابق 

األر�سي سي ي مذروف ، 20500، 
Casablanca Maroc

Finatech Systems شركة املساهمة
وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 

زبي 2 رقم 20 ا طابق األر�سي سي ي 
 Casablanca 20500 - مذروف

.Maroc
تحويل املور االجتماعي  لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري -.
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تم تحويل) (2021 30) و بر) املؤرخ في)
الحالي  لشركة) االجتماعي  املور 
ا طابق) (20 رقم) زبي 2  «تجزئة  من)
 20500 (- مذروف) سي ي  األر�سي 
 250» إلى) («Casablanca Maroc
سي ي) ا ثا ث  ا طابق  تجزئة  ينا 
 Casablanca  20500 (- مذروف)

.»Maroc

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 20 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)824832 .
984I

aice compta

PWERTA
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc
PWERTA شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي ز وة 

كلميمة إقامة  وفر رقم 653 ا طابق 
ا رابع ا شوة 11 ا  ارا بيضاء - 

20000 ا  ارا بيضاء املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
545687

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (24
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PWERTA
أعمال) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا نجار2.
ز وة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
653)ا طابق) كلميمة إقامة  وفر رقم)
(- ا  ارا بيضاء) (11 ا شوة) ا رابع 

20000)ا  ارا بيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  عب ا لطيف فالح):)1.000 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

فالح) عب ا لطيف  ا سي  

إبراهيم) شارع  (240 عنوا ه(ا))

املذاريف) (1 شوة) (1 طابق) ا روداني 

ا  ارا بيضاء) (20370 ا  ارا بيضاء)

املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

فالح) عب ا لطيف  ا سي  

إبراهيم) شارع  (240 عنوا ه(ا))

املذاريف) (1 شوة) (1 طابق) ا روداني 

ا  ارا بيضاء) (20370 ا  ارا بيضاء)

املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 07 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826556.

985I

AUTO ECOLE SOPHIA MAYSSANE

 AUTO ECOLE SOPHIA

MAYSSANE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

 AUTO ECOLE SOPHIA

MAYSSANE

إقليم ا نواصر بوسكور2 تجزئة 

ا صفاء مجموعة سكنية 3A عمار2 

36 ا طابق ا سفلي رقم 1 ، 25100، 

ا  ار ا بيضاء املغرب

 AUTO ECOLE SOPHIA

MAYSSANE شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي إقليم 

ا نواصر بوسكور2 تجزئة ا صفاء 

مجموعة سكنية 3A عمار2 36 

ا طابق ا سفلي رقم 1 - 25100 

ا  ار ا بيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

545845

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 

ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (30

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 AUTO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ECOLE SOPHIA MAYSSANE

م رسة) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا وياد2) وتذليم  ا وياد2   تذليم 

وا سيارات) اآل ية  املركبات  في 

املركبات) وجميع  ا نارية  وا  راجات 

عات املحركات.

إقليم) (: االجتماعي) املور  عنوان 

ا صفاء) تجزئة  بوسكور2  ا نواصر 

 36 عمار2) (3A سكنية) مجموعة 

ا طابق ا سفلي رقم)1 - 25100)ا  ار)

ا بيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) جوي  محم   ا سي  

تجزئة االمان عمار2)283)رقم)14)عين)

ا سبع)20000)ا  ار ا بيضاء)املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) جوي  محم   ا سي  

تجزئة االمان عمار2)283)رقم)14)عين)

ا سبع)20000)ا  ار ا بيضاء)املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 07 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)-.

986I
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global audit partners

EDWOOD
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تفويت حصص

global audit partners
 Avenue Hassan II rond point
 saint(exupéry(etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca(maroc
EDWOOD شركة عات املسؤو ية 

املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

 M5 1 ا واءد ريجي إقامة ميراماس
محل 10A جيليز - 40000 مراكش 

املغرب.
تفويت حصص

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.90331

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تمت) (2021 17) و بر) في) املؤرخ 

املصادقة على):
إبراهيم) ((2) ا سي ) تفويت 
ا فلياني)5.000)حصة اجتماعية من)
ا سي ) حصة  فائ 2  (5.000 أصل)
17) و بر) بتاريخ) ا بلوطي  وونس  ((2)

.2021
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
وو يو) (09 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136648.
987I

LK CONSULTING SARL

 HABEN TRAVAUX DU
NORD

شركة عات املسؤو ية املح ود2
تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL
شارع محم  الخامس رقم 45 
ا طابق ا ثاث رقم 18 تطوان ، 

93000، تطوان املغرب
 HABEN TRAVAUX DU NORD

شركة عات املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 
تمودZAP 2 رقم 214 تطوان - 

93000 تطوان املغرب 
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
31611

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (15
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HABEN TRAVAUX DU NORD
اشغال) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا بناء)املختلفة.
تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
(- تطوان) (214 رقم) (ZAP تمود2)

93000)تطوان املغرب).
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  الحراق عب  ا رحيم):)500 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
ا سي  بن دحمان عب  ا رحمان):)
500)حصة بويمة)100)درهم  لحصة)

.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا رحيم) عب   الحراق  ا سي  
عنوا ه(ا))شارع ا ريف ز وة)04)درب)
تطوان) ا رجاء) تجزئة  (09 رقم) (02

93000)تطوان املغرب).
ا سي  بن دحمان عب  ا رحمان)
اقامة) يذتة  علي  شارع  عنوا ه(ا))
 13 شوة) (3 هوسمان عمار2 ا طابق)

تطوان)93000)تطوان املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا رحيم) عب   الحراق  ا سي  
عنوا ه(ا))شارع ا ريف ز وة)04)درب)
تطوان) ا رجاء) تجزئة  (09 رقم) (02

93000)تطوان املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (24 بتاريخ) بتطوان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1243.

988I

FLASH ECONOMIE

ESTRELLA FRESCA 
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 ESTRELLA FRESCA شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي عمار2 
ا وفاء ا طابق 4 ا شوة 08 ز وة 
ا برو  بيوكرى - 80000 اكادور 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
26189

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (09
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ESTRELLA FRESCA
استيراد) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

وتص ور ا فواكه والخضروات.
عمار2) (: االجتماعي) املور  عنوان 
ز وة) (08 ا شوة) (4 ا طابق) ا وفاء)
اكادور) (80000 (- بيوكرى) ا برو  

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: م اح) ع  ان  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) م اح  ع  ان  ا سي  

حي) (6 رقم) ا  عمار2  ا سالم  تذاو ية 

ا سالم)80000)اكادور املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) م اح  ع  ان  ا سي  

حي) (6 رقم) ا  عمار2  ا سالم  تذاو ية 

ا سالم)80000)اكادور املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) با زكان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1000/2022.

989I

DCAP

LUXINOX MAROC SARL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

DCAP

 Angle Bd Omar Khayam et Rue

 Al(Banafsaj, Bat(B, Appt(N°4,

 Etg 1, Beausejour ، 20200،

CASABLANCA MAROC

LUXINOX MAROC SARL شركة 

عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي زاوية شارع 

عمر املختار ز وة ا بنفسج باب ب 

شوة رقم 4 ا طابق 1 بوسيجور - 

20000 ا  ارا بيضاء املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

544291

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (21

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LUXINOX MAROC SARL

تصنيع) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

وبيع مواد مذ  ية  لبناء.
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زاوية) (: االجتماعي) املور  عنوان 

شارع عمر املختار ز وة ا بنفسج باب)

ب شوة رقم)4)ا طابق)1)بوسيجور)-)

20000)ا  ارا بيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: رضوان) بوح و  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) رضوان  بوح و  ا سي  
ا حي) (9 رقم) (2 ز وة) االمال  درب 

ا  ارا بيضاء) (20000 املحم ي)

املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) رضوان  بوح و  ا سي  
ا حي) (9 رقم) (2 ز وة) االمال  درب 

ا  ارا بيضاء) (20000 املحم ي)

املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 25 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)-.

990I

CYPRUS FISH

CYPRUS FISH
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تفويت حصص

CYPRUS FISH

29 شارع عمر بن ا ذاص ا طابق 3 
رقم 26 ، 90000، طنجة املغرب

CYPRUS FISH شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 29 شارع 

عمر بن ا ذاص ا طابق 3 رقم 26 - 

90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.100909

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تمت) (2022 ماي) (31 في) املؤرخ 

املصادقة على):
بن) صالحة  ((2) ا سي ) تفويت 
حصة اجتماعية من) (1.000 ا فويه)
ا سي ) حصة  فائ 2  (1.000 أصل)
ماي) (31 املصطفى شيبان بتاريخ) ((2)

.2022
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
وو يو) (08 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)254564.
991I

ESPACE BUSNIESS MOHAMMEDIA

HP2A MAROC
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

 ESPACE BUSNIESS
MOHAMMEDIA

 Bd SEBTA HAY LALA MERIEM
 N36 ETG 1 APP 1 ، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
HP2A MAROC شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

سبتة حي ال ة مريم رقم 36 ا طابق 
األول شوة رقم 1 املحم وة - 20800 

املحم وة املغرب 
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

30091
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
تم إع اد ا وا ون) (2022 فبراور) (01
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 HP2A (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. MAROC
-ا بناء) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

املذ ني
-)أشغال ا بناء

)-أشغال متذ د2.
شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 

ا طابق) (36 سبتة حي ال ة مريم رقم)
األول شوة رقم)1)املحم وة)-)20800 

املحم وة املغرب).
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  عادل املصلي):)500)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
 500 (: ا غاني حارت) ا سي  عب  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) املصلي  عادل  ا سي  
املحم وة) (290 رقم) ا شحاوطة 

20800)املحم وة املغرب.
حارت) ا غاني  عب   ا سي  
عنوا ه(ا))حي ادرار دار ا سذاد2 عمار2)
 80000 تيكوين أكادور) (02 شوة) (14

أكادور املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) املصلي  عادل  ا سي  
املحم وة) (290 رقم) ا شحاوطة 

20800)املحم وة املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية باملحم وة بتاريخ)09)مارس)

2022)تحت رقم)493.
992I

LEADER FIN

HINDI TRAVAUX
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

LEADER FIN
ز وة شوفالي بيارد اإلقامة فا روس» 
E» ا طابق ا ثاني املكتب 12 ا  ار 
بيضاء، 20500، ا  ار بيضاء املغرب

HINDI TRAVAUX شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي (في طور ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 15 
رقم 14 حي ا هنا - 20000 ا  ار 

ا بيضاء املغرب.
حل شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.288831

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تورر) (2019 دجنبر) (25 في) املؤرخ 
عات مسؤو ية مح ود2) حل شركة 
 HINDI ا وحي ) ا شريك  عات 
 100.000 TRAVAUX)مبلغ رأسما ها)
اإلجتماعي) مورها  وعنوان  درهم 
 20000 (- 14)حي ا هنا) 15)رقم) شارع)
(: ل) املغرب  تيجة  ا بيضاء) ا  ار 
زياد2 الخسائر ا شركة وعجزها عن)

اإلستمرار..
شارع) ب  ا تصفية  مور  ح د  و 
ا  ار) (20000 (- 14)حي ا هنا) 15)رقم)

ا بيضاء)املغرب.)
و عين:

و) هن ي  محم   ا سي (2))
دوار الهوور2 سي ي رحال) عنوا ه(ا))
((2) برشي  املغرب كمصفي) (20000

 لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 09 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وناور)2020)تحت رقم)00726491.

993I

سل سو يسيون

بارا زينيتود
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

سل سو يسيون
شارع االدريسية ز وة طارق زياد 

رقم 64 ا طابق 1 ، 90000، طنجة 
املغرب

بارا زينيتود شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي محل 
تجاري رقم 9 إقامة ا سالم طريق 

ا رهراه - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
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رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

127885

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 

ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (19

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

بارا) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

زينيتود.

بيع مواد) (: غرض ا شركة بإوجاز)

صي ال ية وطبية.

محل) (: االجتماعي) املور  عنوان 

طريق) ا سالم  إقامة  (9 رقم) تجاري 

ا رهراه)-)90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

بوقسيم) ا زهراء) فاطمة  ا سي 2 

درهم) (100 بويمة) حصة  (1.000 (:

 لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

بوقسيم) ا زهراء) فاطمة  ا سي 2 

ا فرنسيين) ز وة  زاوية  عنوا ه(ا))

4)شوة) وز وة ابن رشي  اقامة جود)

39)ص س)20000)ا بيضاء)املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

بوقسيم) ا زهراء) فاطمة  ا سي 2 

ا فرنسيين) ز وة  زاوية  عنوا ه(ا))

4)شوة) وز وة ابن رشي  اقامة جود)

39)ص س)20000)ا بيضاء)املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (03 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)255448.

994I

زمرا ية مكتب ا  راسات الحسابية و املا ية

بديس
شركة عات املسؤو ية املح ود2

مالءمة ا نظام األسا�سي  لشركة

زمرا ية مكتب ا  راسات الحسابية 
و املا ية

4, ز وة ا وطني طابق 1 شوة 1 ، 
20080، ا  ارا بيضاء املغرب

ب يس «شركة عات املسؤو ية 
املح ود2»

وعنوان مورها االجتماعي: 68 تجزئة 
ابينال ز وة ابينال - 20370 ا  ار 

ا بيضاء املغرب.
«مالءمة ا نظام األسا�سي  لشركة»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.97645
بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

املؤرخ في)23)ماي)2022
األسا�سي) ا نظام  مالءمة  تورر 
ا وا ون:) موتضيات  مع   لشركة 

تحيين ا نظام االسا�سي  لشركة
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
 07 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826837.
995I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

MEGAFORMEX
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع سي ي محم  ، 15000، 
الخميسات املغرب

MEGAFORMEX شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي عمار2 30 
شوة 8 شارع احم  ا وكيلي حسان - 

10020 ا رباط املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
160875

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 

ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (09

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEGAFORMEX

تشغيل) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

منشأ2 صناعية  تصنيع املالبس ا تي)

تشغل ما ال وزي  عن عشر2

أشخاص.

عنوان املور االجتماعي):)عمار2)30 

شوة)8)شارع احم  ا وكيلي حسان)-)

10020)ا رباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

سو�سى) كارفا هو  فنتورا  ا سي  

 100 1.000)حصة بويمة) (: سيرجيو)

درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

سو�سى) كارفا هو  فنتورا  ا سي  

 1 ا و س) حي  عنوا ه(ا)) سيرجيو 

بلوك)07)رقم)36 35000)تازا املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

سو�سى) كارفا هو  فنتورا  ا سي  

 1 ا و س) حي  عنوا ه(ا)) سيرجيو 

بلوك)07)رقم)36 35000)تازا املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (08 بتاريخ) با رباط  ا تجارية 

2022)تحت رقم)125335.

996I

مكتب ا صابري

ELRYADI CORP
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

مكتب ا صابري

شارع مولي إسماعيل ز وة أك ور 

أبراج طنجة بلوك1ا طابق ا ثا ث 
رقم29 طنجة ، 90000، طنجة 

املغرب

ELRYADI CORP شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 21 

اقامة ا شاوية شارع ابن تاشفين 
ز وة رشي  رضا - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

127907

في) مؤرخ  حر  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (26

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ELRYADI CORP

:)ا بيع عبر) غرض ا شركة بإوجاز)

اال ثر يث.
 21 رقم) (: عنوان املور االجتماعي)

تاشفين) ابن  شارع  ا شاوية  اقامة 
طنجة) (90000 (- رضا) رشي   ز وة 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

100)حصة) (: ا سي  ريا�سي عماد)

بويمة)1.000)درهم  لحصة).
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وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) عماد  ريا�سي  ا سي  

 287 عمار2) (23 مجموعة) (1 ا ذرفان)
طنجة) (90000  20 رقم) (4 طابق)

املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) عماد  ريا�سي  ا سي  

 287 عمار2) (23 مجموعة) (1 ا ذرفان)
طنجة) (90000  20 رقم) (4 طابق)

املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (06 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)5347.

997I

AZ CONSULTANTS

SEA FOOD INVEST
شركة عات املسؤو ية املح ود2

حل شركة

AZ CONSULTANTS

141 شارع حسن األول، ا طابق 

ا رابع ، 20000، ا  ارا بيضاء 

املغرب

SEA FOOD INVEST شركة 
عات املسؤو ية املح ود2(في طور 

ا تصفية)

 
َ
وعنوان مورها اإلجتماعي 1 ز وة

 ورمو  ي ا  رج ب ا طابق 1 

ا شوة أ 15 املجمع الحضري - 

20000 ا  ار ا بيضاء املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.423963

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تورر حل) (2022 17)مارس) املؤرخ في)

املح ود2) املسؤو ية  عات  شركة 

SEA FOOD INVEST)مبلغ رأسما ها)

مورها) وعنوان  درهم  (100.000
ا  رج) ) ورمو  ي 

َ
ز وة (1 اإلجتماعي)

املجمع) (15 أ) ا شوة  (1 ا طابق) ب 

ا بيضاء) ا  ار  (20000 (- الحضري)

املغرب  تيجة ل):)قرار ا شركاء.

 141 ب) ا تصفية  مور  ح د  و 

(- ا رابع) ا طابق  األول  حسن  شارع 
20000)ا  ار ا بيضاء)املغرب.)

و عين:
ا سي (2))ستيفان رامون  يسيان)
كاركييران) عنوا ه(ا)) و  صباطيس 
83320)كاركييران فرنسا كمصفي)(2))

 لشركة.
و) رشي   موالي  أمير  ا سي (2))
ا شيخ) ز وة  ا نزاهة  حي  عنوا ه(ا))
 90000 ا بركة) فيال  (10 املياري رقم)

طنجة املغرب كمصفي)(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 31 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)825917.
998I

JIYAR JAOUAD

TEJJINE AGRICOLE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE ،
63300، BERKANE(MAROC

TEJJINE AGRICOLE شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي شوة رقم 
03 ا طابق ا ثاني مبنى مضران شارع 

محم  الخامس بركان - 63300 
بركان املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
8539

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (30
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TEJJINE AGRICOLE
استغالل) (: غرض ا شركة بإوجاز)

االرا�سي ا زراعية.
تربية الحيوا ات أ يفة.

شوة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
ا طابق ا ثاني مبنى مضران) (03 رقم)
شارع محم  الخامس بركان)-)63300 

بركان املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: تجين  ورا  ون) ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  تجين  ورا  ون عنوا ه(ا))
بركان) (63324 دوار ملذاريف  ذثامنة)

املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي  تجين  ورا  ون عنوا ه(ا))
بركان) (63324 دوار ملذاريف  ذثامنة)

املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (07 بتاريخ) ببركان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)324.

999I

SAFIGEC

 STE BADR UNIVERS
PRIVATE SCHOOL

شركة عات املسؤو ية املح ود2
تأسيس شركة

SAFIGEC
 RUE(IBN(TAYMIA(IMM 12 APPT

2 FES، 30000، FES(MAROC
 STE BADR UNIVERS PRIVATE
SCHOOL شركة عات املسؤو ية 

املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 40 حي ب ر 

شارع حسن ا سالوي - 33000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

72837

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (18

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 BADR UNIVERS PRIVATE

.SCHOOL

م رسة) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

الحضا ة االبت ائية.

حي) (40 (: االجتماعي) املور  عنوان 

 33000 (- ب ر شارع حسن ا سالوي)

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 500 (: هناء) قن و�سي  ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

400)حصة) (: ا سي  طحطح جاد)

بويمة)100)درهم  لحصة).

 100 (: ملياء) قن و�سي  ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) ا سي 2 قن و�سي هناء)

كن ا)00000)بوس برا   كن ا.

عنوا ه(ا)) ملياء) قن و�سي  ا سي 2 
4)ز وة ا واق ي حي ا سذاد2)33000 

فاس املغرب.

 15 ا سي  طحطح جاد عنوا ه(ا))
10)اقامة واسمين)2)ز وة ابي) ا شوة)

شذيب)34000)فاس املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
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 15 ا سي  طحطح جاد عنوا ه(ا))
10)اقامة واسمين)2)ز وة ابي) ا شوة)

شذيب)34000)فاس املغرب
عنوا ه(ا)) ملياء) قن و�سي  ا سي 2 
4)ز وة ا واق ي حي ا سذاد2)33000 

فاس املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (08 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2995.
1000I

sahel issticharat

NETTOYAGE EXTRÊME
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

sahel issticharat
شارع مكة طريق ا سمار2 عمار2 رقم 

78 ، 70000، ا ذيون املغرب
NETTOYAGE EXTRÊME شركة 

عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 
الحارثي ز وة ا توبة عمار2 13 

ا شوة 10 ا ذيون. - 70000 ا ذيون 
املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
41897

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (16
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. NETTOYAGE EXTRÊME
أعمال) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
تنظيف) وا بستنة،) ا نظافة 
تنظيف) الخارجية،) املناطق  وصيا ة 
تو وم) الخارجية،) املناطق  وصيا ة 

الخ مات....

تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 

الحارثي ز وة ا توبة عمار2)13)ا شوة)

10)ا ذيون.)-)70000)ا ذيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: حسين) رشي   ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  رشي  حسين عنوا ه(ا))حي)

ا سذاد2 ز وة أحم  حمادي رقم)01 

ا ذيون)70000)ا ذيون املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  رشي  حسين عنوا ه(ا))حي)

ا سذاد2 ز وة أحم  حمادي رقم)01 

ا ذيون)70000)ا ذيون املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (02 بتاريخ) با ذيون  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1576/2022.

1001I

JIYAR JAOUAD

EL MOKHTARI AGRICOLE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE ،

63300، BERKANE(MAROC

 EL MOKHTARI AGRICOLE

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي دوار زي ور 
رقم 09 ز وة عشون أغبال أحفير - 

63050 بركان املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

8535

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (12
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MOKHTARI AGRICOLE
استغالل) (: غرض ا شركة بإوجاز)

األرا�سي ا زراعية.
تربية الحيوا ات أ يفة.

عنوان املور االجتماعي):)دوار زي ور)
(- ز وة عشون أغبال أحفير) (09 رقم)

63050)بركان املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)موسم كا تالي:
(: عب ا واح ) املختاري  ا سي  
درهم) (100 بويمة) حصة  (1.000

 لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عب ا واح ) املختاري  ا سي  
 63050 دوار زي ور اغبال) عنوا ه(ا))

بركان املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عب ا واح ) املختاري  ا سي  
 63050 دوار زي ور اغبال) عنوا ه(ا))

بركان املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (07 بتاريخ) ببركان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)322.
1002I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

YOOAFRIQUE
إعالن متذ د ا ورارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتا يا صن وق ا برو  
2609 ، 40000، مراكش املغرب
YOOAFRIQUE «شركة عات 

املسؤو ية املح ود2»

وعنوان مورها االجتماعي: رقم 260 

تجزئة از ف شوة ا طابق ا ثاني - 

40000 مراكش املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.4021

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

تم اتخاع) (2022 وو يو) (02 املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)

قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

االجتماعية) الحصص  جميع  بيع 

ومتلكها) ا تي  حصة اجتماعية)) (70(

في) (Maurizio( PINTO ا سي )

 YOOAFRIQUE (SARL (» شركة)

 Karim Redah ا سي )  فائ 2 

KHERMOUCHE

قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)

االجتماعية) الحصص  جميع  بيع 

تمتلكها) ا تي  حصة اجتماعية)) (30(

 Francesca COPPELLOTTI(2 ا سي

 YOOAFRIQUE (SARL (» في شركة)

 Karim Redah ا سي )  فائ 2 

KHERMOUCHE

قرار رقم)3:)ا ذي ونص على ماولي:)

من) ا وا وني  لشركة  ا شكل  تغيير 

(» إلى) («SARL ( YOOAFRIQUE) (»

» (YOOAFRIQUE (SARL AU

قرار رقم)4:)ا ذي ونص على ماولي:)

 Maurizio( PINTO ا سي ) استوا ة 

 Karim Redah ا سي ) وتذيين 

مل 2) وحي   مسير  (KHERMOUCHE

غير مح د2؛

على) ونص  ا ذي  (:5 رقم) قرار 

ماولي:)منح توقيع ا شركات املصرفية)
ب ون) و  ومنفصل  فردي  بشكل 

 Karim Redah قيود  لسي ) أي 

KHERMOUCHE

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

بن  رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

املوافوة على تذ ول املواد)6 , 7, 13)و)

تح وث ا نظام االسا�سي  لشركة.
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باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية با صوير2 بتاريخ)07)وو يو)

2022)تحت رقم)206.

1003I

NOTAIRE

 SOCIETE D’ASSISTANCE ET
 D’HYGIENE MEDICALE par

abréviation SAHMED
إعالن متذ د ا ورارات

NOTAIRE
 N° 37, AVENUE(DU 02 MARS,
 RESIDENCE(SAYA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 SOCIETE D’ASSISTANCE ET
 D’HYGIENE MEDICALE par
abréviation SAHMED «شركة 

عات املسؤو ية املح ود2»
وعنوان مورها االجتماعي: زاوية 
شارع يذووب املنصور و ز وة دي 
اكاسياس، رقم 2 - 10120 ا  ار 

ا بيضاء املغرب.
«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 
.64767

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
اتخاع) تم  (2022 ماي) (16 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)
قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
رشي ) محم   ا سي   والوة  تج و  

ا سبتي كمسير  لشركة مل 2 سنتين
على) ونص  ا ذي  (:2 رقم) قرار 
ماولي:)تذ ول ا فصل)15)من ا وا ون)
األسا�سي  تيجة  تج و  والوة ا سي )
محم  رشي  ا سبتي كمسير  لشركة)

مل 2 سنتين
قرار رقم)3:)ا ذي ونص على ماولي:)

تحيين ا وا ون االسا�سي  لشركة
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
على) ونص  ا ذي  (:15 رقم) بن  
ماولي:)تذ ول ا فصل)15)من ا وا ون)
األسا�سي  تيجة  تج و  والوة ا سي )
محم  رشي  ا سبتي كمسير  لشركة)

مل 2 سنتين.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 09 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)827125.
1004I

omri compta sarl au

SO FIRME SARL AU
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

omri compta sarl au
 N°4 LOT(AL(MAGHREB(AL

JADID ، 92000، larache(maroc
SO FIRME SARL AU شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 1721 
اقامة فينزوا مكتب رقم 05 تجزئة 
املغرب الج و  ا ذرائش - 92000 

ا ذرائش املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
6895

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 وو يو) (03
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 SO (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. FIRME SARL AU
تربية) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

الحالزون
تربية املاشية

االستيراد وا تص ور
أعمال متنوعة

إدار2 املزرعة
(ا  جاج وا  وك) تربية ا  واجن)

ا رومي وغيرها)
ا زراعة واالستغالل

ا تجار2
إ جاز مشاريع ا ري

ا ري) مذ ات  ألعمال  مواول 

املختلفة على قطذة األرض

صي  ية ري با تنويط

(- مختلفة) إنشاءات  أو  أعمال 

تركيب با تنويط

بذمليات) وووم  ا ذي  ا تاجر 

االستيراد وا تص ور

واستيراد) وتركيب  دراسات 

وتص ور مذ ات ا ري وتطوير املزارع)

وإعاد2) الخضراء) املساحات  وإنشاء)

تشجيرها

املجاالت) جميع  أعم  وبشكل 

أو) املا ية  أو  ا تجارية  أو  ا صناعية 

تكون) ق   ا تي  ا ذوارات  أو  األثاث 

مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)

أن) املحتمل  من  أو  ا شركة  بغرض 

تسهل توسيذها أو تطويرها.

رقم) (: االجتماعي) املور  عنوان 

 05 رقم) مكتب  فينزوا  اقامة  (1721

(- ا ذرائش) الج و   املغرب  تجزئة 

92000)ا ذرائش املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: ا سي  اشرف اصوادقة)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  اشرف اصوادقة عنوا ه(ا))

 92000  13 ز وة عمر بن جلون رقم)

ا ذرائش املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  اشرف اصوادقة عنوا ه(ا))

 92000  13 ز وة عمر بن جلون رقم)

ا ذرائش املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية با ذرائش بتاريخ)08)وو يو)

2022)تحت رقم)623.

1005I

FITREC SARL.AU

AGRI MOTO
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
رفع رأسمال ا شركة

FITREC SARL.AU
 AVENUE DES FAR IMM

 ISMAILIA(N°AE(TETOUAN ،
93000، TETOUAN(MAROC

AGRI MOTO شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 
الحسن االول درب ا وادوري باب 
ا ذولة - 93000 تطوان املغرب.

رفع رأسمال ا شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.11933
ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
رفع) تم  (2022 ماي) (09 في) املؤرخ 
ق ره) بمبلغ  ا شركة  رأسمال 
من) أي  درهم») (2.990.000»
 3.000.000» إلى) درهم») (10.000»
تو وم حصص) (: عن طريق) درهم»)

 و وة أو عينية.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (31 بتاريخ) بتطوان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1302.

1006I

Finconseil

GOTO
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تحويل املور االجتماعي  لشركة

Finconseil
 bd(zerktouni ، 20200، 140

casablanca maroc
GOTO شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 61 الال 
واقوت ا طابق 2 رقم 69 - 20200 

ا  ار ا بيضاء اململكة املغربية.
تحويل املور االجتماعي  لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.453169
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ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تم تحويل) (2022 ماي) (30 املؤرخ في)
من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 
 69 رقم) (2 ا طابق) واقوت  الال  (61»
اململكة) ا بيضاء) ا  ار  (20200  -
رقم) ج  البيرل  «مبنى  إلى) املغربية»)
املؤمن) شارع  اصية عب   (10 محلي)
املحم وة) (20200 (- وشارع طرابلس)

اململكة املغربية».
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 09 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)20039.
1007I

LA DILIGENCE COMPTABLE

 GODZILLA D'IMPORT
EXPORT

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

حل شركة

LA DILIGENCE COMPTABLE
16 ز وة عب  ا ذزيز ا ثذا بي شارع 
عالل بن عب  هللا ا طابق ا ثاني 
املكتب رقم 14 فاس ، 30000، 

فاس املغرب
 GODZILLA D›IMPORT EXPORT
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي (في طور ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي 48 ز وة 
محم  ا بوعمراني حي األدارسة - 

30000 فاس املغرب.
حل شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.57495

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تورر حل) (2022 ماي) (16 في) املؤرخ 
مح ود2) مسؤو ية  عات  شركة 
 GODZILLA ا وحي ) ا شريك  عات 
D’IMPORT EXPORT)مبلغ رأسما ها)
مورها) وعنوان  درهم  (100.000,00
اإلجتماعي)48)ز وة محم  ا بوعمراني)
فاس املغرب) (30000 (- حي األدارسة)
ا صذوبات املا ية و ع م) (:  تيجة ل)
تحويق أه اف ا شركة املسطر2 في)
ا فصل ا ثاني من ا وا ون األسا�سي..

ز وة) (48 و ح د مور ا تصفية ب)

(- األدارسة) حي  ا بوعمراني  محم  
30000)فاس املغرب.)

و عين:
و) بوسلمية  أسامة  ا سي (2))
عنوا ه(ا))48)ز وة محم  ا بوعمراني)
املغرب) فاس  (30000 األدارسة) حي 

كمصفي)(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ا تجارية بفاس بتاريخ)23)ماي)2022 

تحت رقم)2670.
1008I

ORENJI

BERPACK
إعالن متذ د ا ورارات

ORENJI
32 شارع محم  الخامس ا شوة 

رقم 4 حي الحسني بركان ، 63000، 
بركان املغرب

BERPACK «شركة عات املسؤو ية 
املح ود2»

وعنوان مورها االجتماعي: ا شوة 
رقم 03 ا طابق ا ثاني عمار2 مضران 

شارع محم  الخامس - 63300 
بركان املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.8297
بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
اتخاع) تم  (2022 ماي) (27 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)
الحصص:) تفويت  (1 رقم) قرار 
املوافوة على) ا ذي ونص على ماولي:)
مملوكة) اجتماعية  حصة  (333 بيع)
حمودي) سذ   ا سي   طرف  من 
ا وطنية) ا تذريف  الحامل  بطاقة 
ا سي ) ,FA175743) فائ 2  رقم)
الحامل  بطاقة) و ي   قيسامي 

S751769.(ا تذريف ا وطنية رقم
قرار رقم)2تغيير ا نشاط ا رئي�سي):)
ا ذي ونص على ماولي:)تغيير ا نشاط)
سابوا:) املسمى  ا رئي�سي  لشركة 

«إ تاج املستلزمات ا طبية»)با نشاط)
ا بالستيك) إ تاج عبوات  (» الج و :)

وا ورق واأل ومنيوم».
تغيير تسمية ا شركة) (3 قرار رقم)
تغيير) ماولي:) على  ونص  ا ذي  (:
ب«) سابوا  املسما2  ا شركة  تسمية 
FACTOMED)»)با تسمية الج و 2).)

 » BERPACK(»
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
بن  رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)
كا تالي) أصبحت  ا شركة  أنشطة 
إ تاج عبوات ا بالستيك وا ورق) (- (:

واأل ومنيوم)؛)-استيراد وتص ور.
بن  رقم)3:)ا ذي ونص على ماولي:)
 BERPACK(»(تسمية ا شركة اصبحت

 »FACTOMED(»من(
ً
»ب ال

ا ذي) بن  رقم ا فصل ا سادس::)
ا شركاء) حصص  ماولي:) على  ونص 
ع راوي) خليل  كا تالي:-) أصبحت 
-حموش محم ) حصة.) (333 ومتلك)
و ي ) قيسامي  (- حصة.) (334 ومتلك)

ومتلك)333)حصة.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (08 بتاريخ) ببركان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)327/2022.
1009I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

NASSIRI ABORD
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
NASSIRI ABORD شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي (في طور ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 7، 
بلوك 29، حي األمل 1 - 73000 

ا  اخلة املغرب .
حل شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.13573

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تورر حل) (2022 ماي) (12 في) املؤرخ 
مح ود2) مسؤو ية  عات  شركة 
 NASSIRI ا وحي ) ا شريك  عات 
 100.000 رأسما ها) مبلغ  (ABORD
درهم وعنوان مورها اإلجتماعي رقم)
 73000  -  1 حي األمل) (،29 بلوك) (،7
توقف) (: ل) املغرب  تيجة  ا  اخلة 

نشاط ا شركة).
(،7 و ح د مور ا تصفية ب رقم)
 73000  -  1 األمل) حي  (،29 بلوك)

ا  اخلة املغرب).)
و عين:

و) ا ناصري  عثمان  ا سي (2))
(،10 عمار2 سذ  بوه رقم) عنوا ه(ا))
املغرب) ا ذيون  (70000 ا فرح) حي 

كمصفي)(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 19 بتاريخ) ا  هب  بوادي  االبت ائية 

ماي)2022)تحت رقم)873.

1010I

FIDUICAIRE FTAH CONSULTING

ليك صطا ر
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

 FIDUICAIRE FTAH
CONSULTING

 N°11 R.ABASS(LAMSAADI(KIS
 BEN(MOUSSA 2ETG(B/N°6 VN

FES ، 30000، FES(MAROC
 يك صطا ر شركة عات املسؤو ية 

املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي 220 

تجزئة اال بذا ت 1 راس املاء عين 
ا شوف فاس. - 30000 فاس. 

املغرب.
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

72853
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في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (31

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

:) يك) تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

صطا ر).
مواول) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

وتسير و ستغال ل ا فال حي..

 220 (: االجتماعي) املور  عنوان 
عين) املاء) راس  (1 ت) اال بذا  تجزئة 

فاس.) (30000 (- فاس.) ا شوف 

املغرب..

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 10.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:

 38 (: ا  ون) ء) ا سي   كبيري عال)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

حصة) (38 (: وداد) ومون  ا سي 2 

بويمة)100)درهم  لحصة).

 24 (: فاطمة) شيباني  ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا  ون) ء) عال) ا سي   كبيري 
عنوا ه(ا))رقم)191)/ش4)تجزئة الح )

ووة ثغاث فا)30000)فاس.)املغرب..

عنوا ه(ا)) وداد  ومون  ا سي 2 

اسبير) شارع  بلوك س  (23 سيكتور)
ا رباط) (10000 حي ا رياض) (14 رقم)

املغرب..

ا سي 2 شيباني فاطمة عنوا ه(ا))

اقامة ام هاني اقامة8)شوة)30)خارج)

باب سبة)11000)سال املغرب..

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا  ون) ء) عال) ا سي   كبيري 
تجزئة) /ش4) (191 رقم) عنوا ه(ا))

فاس.) (30000 الح  ووة ثغاث فاس)

املغرب).

ا ذالي) عب   ا سي   كبيري 

تجزئة) /ش4) (191 رقم) عنوا ه(ا))

فاس.) (30000 الح  ووة ثغاث فاس)

املغرب)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (09 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2487.

1011I

 ETUDE MAÎTRE ABDELHAKIM EL HARRAKI

NOTAIRE

SHAI AND MORE

شركة عات املسؤو ية املح ود2

رفع رأسمال ا شركة

 ETUDE MAÎTRE ABDELHAKIM

EL HARRAKI NOTAIRE

 RUE ANTAKI RESIDENCE AL

 OUMAM(ETG 3 N 25 ، 90000،

TANGER MAROC

SHAI AND MORE شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي ز وة 

األ طاكي إقامة األمم ا طابق 4 

رقم 40 ز وة األ طاكي إقامة األمم 

مكتيب رقم 7 90000 طنجة املغرب.

رفع رأسمال ا شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.79539

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

رفع) تم  (2022 ماي) (11 في) املؤرخ 

ق ره) بمبلغ  ا شركة  رأسمال 

من) أي  درهم») (2.690.000»

 3.190.000» إلى) درهم») (500.000»

مواصة) إجراء) (: طريق) عن  درهم»)

مع دوون ا شركة املح د2 املو ار و)

املستحوة.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (07 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)5390.

1012I

YOUNESS BENMOUSSA

STE CHERKAOUI TOP
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي ا نهضة 2 رقم 72 تيفلت، 

Tiflet(Maroc ،15400
STE CHERKAOUI TOP شركة 

عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي حي 
اشماعو شارع عب  املومن رقم 571 
مكرر محل رقم 03 سال 11000 سال 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
36081

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (31
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. CHERKAOUI TOP
تو وم) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
(/ أ واعها) بشتى  ا طباعة  خ مات 
استغالل) (/ تجار2 اجهز2 املذلوميات)

وكا ة إشهارية.
حي) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 571 اشماعو شارع عب  املومن رقم)
مكرر محل رقم)03)سال)11000)سال)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: ا سي 2 ا فارحي فاطمة)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي 2 ا فارحي فاطمة عنوا ه(ا))

املحيط) بوشوك  تجزيئة  (12 شوة)

ا ذياو 2 سال)11000)سال املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي 2 ا فارحي فاطمة عنوا ه(ا))

املحيط) بوشوك  تجزيئة  (12 شوة)

ا ذياو 2 سال)11000)سال املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (09 بتاريخ) بسال  االبت ائية 

2022)تحت رقم)39034.

1013I

CMA GESTION

MAGICAROME
إعالن متذ د ا ورارات

CMA GESTION

 RESIDENCE WARDA

 B-4°ETAGE(APT°22 RUE(IMAM

 ALI(HIVERNAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC

MAGICAROME «شركة عات 

املسؤو ية املح ود2 عات ا شريك 

ا وحي »

وعنوان مورها االجتماعي: حي ابيضار 

جماعة اوت اورير الحوز - - مراكش 

املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.109943

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

اتخاع) تم  (2022 ماي) (13 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)

على) ونص  ا ذي  (:01 رقم) قرار 

الحصص) مجموع  تفويت  ماولي:)
ف وى) ا سي 2  من  حصة)) (1000(

االبيض  فائ 2 ا سي  كريم رباعي.

على) ونص  ا ذي  (:02 رقم) قرار 
ف وى) ا سي 2  استوا ة  ماولي:)

و) مسير2  لشركة  بصفتها  االبيض 

الحامل) رباعي  كريم  ا سي   تذيين 

 168836794 رقم) ا سفر  لجواز 

كمسير ج و   لشركة.
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وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

على) ونص  ا ذي  (:09 رقم) بن  

رباعي) كريم  ا سي   تذيين  ماولي:)

كمسير ج و   لشركة.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (09 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)6271.

1014I

SACF MONDIAL

SOUKAINA KIDS SARL AU
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

SACF MONDIAL

 HAY(SANIA(RUE 01 N18

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

 SOUKAINA KIDS SARL AU

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 

ا ورود 01 أ رقم ا وطذة 207 طابق 

01 ا ذوامة طنجة - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

127951

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
تم إع اد ا وا ون) (2022 مارس) (15

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SOUKAINA KIDS SARL AU

ا تذليم) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

االولي.

تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 

207)طابق) 01)أ رقم ا وطذة) ا ورود)

طنجة) (90000 (- ا ذوامة طنجة) (01

املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: قردوز) سكينة  ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي 2 سكينة قردوز عنوا ه(ا))

ا ذوامة) (207 رقم) ا ورود  تجزئة 

طنجة)90000)طنجة املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي 2 سكينة قردوز عنوا ه(ا))

ا ذوامة) (207 رقم) ا ورود  تجزئة 

طنجة)90000)طنجة املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (07 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)254518.

1015I

CABINET PARIS FISC CONSULTING

NOGOSAM
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
قفل ا تصفية

 CABINET PARIS FISC

CONSULTING

شارع محم  الخامس اقامة 

ا رحماني A3 ا طابق االول وادي زم 

وادي زم املغرب، 25350، وادي زم 

املغرب

NOGOSAM شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي : رقم 732 

حي املواومة ا طابق االول وادي زم 

املغرب 25350 وادي زم املغرب.

قفل ا تصفية
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

.977

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر حل) (2021 أبريل) (20 املؤرخ في)
شركة عات مسؤو ية) (NOGOSAM
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 
درهم) (100.000 رأسما ها) مبلغ 
 732 رقم) اإلجتماعي  وعنوان مورها 
زم) وادي  االول  ا طابق  املواومة  حي 
املغرب) زم  وادي  (25350 املغرب)

 تيجة لخسائر).
و عين:

و) واهلي  اسامة  ا سي (2))
 25350 حي املواومة) (732 عنوا ه(ا))
وادي زم املغرب كمصفي)(2)) لشركة.
و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)
 732 2021)وفي رقم) 20)أبريل) بتاريخ)
زم) وادي  االول  ا طابق  املواومة  حي 

املغرب)25350)وادي زم املغرب.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
09)وو يو) االبت ائية بوادي زم بتاريخ)

2022)تحت رقم)60/2022.
1016I

MOGADOR CONSULTING

 INTERNATIONAL GREEN
INNOVATION

شركة عات املسؤو ية املح ود2
حل شركة

MOGADOR CONSULTING
 APPT(RDC(N° 385 RUE

 KENITRA(BORJ 1 ، 44000،
ESSAOUIRA MAROC

 INTERNATIONAL GREEN
INNOVATION شركة عات 
املسؤو ية املح ود2(في طور 

ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي املحل 

املتواج  ب وار أوت لحسن جماعة 
سي ي كاوكي - 44000 ا صوير2 

املغرب.
حل شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.5955

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر حل) (2022 ماي) (30 في) املؤرخ 
املح ود2) املسؤو ية  عات  شركة 
 INTERNATIONAL GREEN

رأسما ها) مبلغ  (INNOVATION

مورها) وعنوان  درهم  (100.000

ب وار) املتواج   املحل  اإلجتماعي 

(- كاوكي) أوت لحسن جماعة سي ي 

ل) املغرب  تيجة  ا صوير2  (44000

رفض طلب الحصول على رخصة) (:

استيراد االسم 2 ا زراعية.

املحل) ب  ا تصفية  مور  ح د  و 

جماعة) لحسن  أوت  ب وار  املتواج  

ا صوير2) (44000 (- كاوكي) سي ي 

املغرب.)

و عين:

 GILBERT ISIDORE ا سي (2))

دوار) عنوا ه(ا)) و  (L AELBRECHT

كاوكي) سي ي  جماعة  لحسن  أوت 

44000)ا صوير2 املغرب كمصفي)(2))

 لشركة.

الح ود) اإلقتضاء) وعن   (

املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 

ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية)

لحسن) أوت  ب وار  املتواج   املحل  (:

جماعة سي ي كاوكي ا صوير2

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية با صوير2 بتاريخ)09)وو يو)

2022)تحت رقم)210.

1017I

STE CECONA SARL

ACHOUITI CAR
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تذيين مسير ج و   لشركة

STE CECONA SARL

 AV(DES(FAR 74 2ETAG(AV(DES

 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc

ACHOUITI CAR شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 

االحباس 192 دار ا كب اني ا  ريوش 

تجزئة االحباس 192 دار ا كب اني 

ا  ريوش 62000 ا ناظور املغرب.

تذيين مسير ج و   لشركة
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رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 49.
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تذيين) تم  (2022 ماي) (10 في) املؤرخ 
ا سي (2)) ج و   لشركة  مسير 
اشويطي عب  ا رحمان كمسير وحي 

تبذا  وبول استوا ة املسير.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (27 بتاريخ) با ناضور  االبت ائية 

2022)تحت رقم)68.

1018I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

EK7
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ا بردعي 
عمار2 ب ا شوة رقم 2 ا حي 

ا شتوي، 40000، مراكش املغرب
EK7 شركة عات املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي ساحة 

الحرية شارع موالي الحسن اقامة 
ا بردعي رقم 02 جيليز - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

126291
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 وو يو) (09
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

.EK7(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
اقتناء) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

وإدار2 جميع األصول ا ذوارية.
ساحة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
اقامة) الحسن  موالي  شارع  الحرية 
 40000 (- جيليز) (02 رقم) ا بردعي 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 700 (: عمر) ا وادوري  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

 DELFRATE CAMILLA ا سي 2)

بويمة) حصة  (FRANCESCA( :( 300

100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) عمر  ا وادوري  ا سي  

 IRODOTOU 4 PANORAMA

 (THESSALONIQUE( 55236

GRECE)-)-)ا يو ان.

 DELFRATE CAMILLA ا سي )

عنوا ه(ا)) (FRANCESCA

 IRODOTOU 4 PANORAMA

 (THESSALONIQUE( 55236

GRECE)-)-)ا يو ان.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) عمر  ا وادوري  ا سي  

 IRODOTOU 4 PANORAMA

 (THESSALONIQUE( 55236

GRECE)-)-)ا يو ان

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (09 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)-.

1019I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

LUXA BATIM
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 Bd. Mohammed(Zafzaf(Lot.

 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc

LUXA BATIM شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي حي ا و س 
ز وة 6 رقم 45 ا طابق ا سفلي 

سي ي ا بر و�سي - 20610 ا  ار 

ا بيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

546055

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 

ا وا ون) إع اد  تم  (2022 وو يو) (06

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 LUXA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.BATIM

أعمال) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا بناء)ا هن سة امل  ية وا تشيي 

)أعمال متنوعة أو بناوات.

حي) (: االجتماعي) املور  عنوان 

ا طابق) (45 رقم) (6 ز وة) ا و س 

 20610 (- ا بر و�سي) ا سفلي سي ي 

ا  ار ا بيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  عزيز دوهير):)1.000)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) دوهير  عزيز  ا سي  

 13000  69 ز وة موالي ووسف رقم)

بنسليمان املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) دوهير  عزيز  ا سي  

 13000  69 ز وة موالي ووسف رقم)

بنسليمان املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 09 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)827217.

1020I

CABINET PARIS FISC CONSULTING

LIMACOS

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

قفل ا تصفية

 CABINET PARIS FISC

CONSULTING

شارع محم  الخامس اقامة 

ا رحماني A3 ا طابق االول وادي زم 

وادي زم املغرب، 25350، وادي زم 

املغرب

LIMACOS شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي : رقم 17 

بلوك 1 حي املسير2 وادي زم املغرب 

25350 وادي زم املغرب.

قفل ا تصفية

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

.957

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تورر حل) (2021 ماي) (26 في) املؤرخ 

مسؤو ية) عات  شركة  (LIMACOS

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  مبلغ)

وعنوان) درهم  (100.000 رأسما ها)

مورها اإلجتماعي رقم)17)بلوك)1)حي)

املسير2 وادي زم املغرب)25350)وادي)

زم املغرب  تيجة لخسائر).

و عين:

ا سي (2))حليمة رمزي و عنوا ه(ا))

 25350 حي املسير2) (1 بلوك) (17 رقم)

وادي زم املغرب كمصفي)(2)) لشركة.

و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)

وفي وادي زم) (2021 ماي) (26 بتاريخ)

املغرب وادي زم املغرب)25350)وادي)

زم املغرب.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

06)وو يو) االبت ائية بوادي زم بتاريخ)

2022)تحت رقم)58/2022.

1021I
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STE HTCPRO SARL

AHLE ADDIAFA TRAITEUR
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

STE HTCPRO SARL
 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE
 HASSAN BEN TABIT BUREAU
N°1، 14000، KENITRA(MAROC

 AHLE ADDIAFA TRAITEUR
شركة عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 16 
 و بر إقامة إبن حم ون محل رقم 
14 أك ال - 10000 ا رباط املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

160931
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (16
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 AHLE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.ADDIAFA TRAITEUR
ممون) (- (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

الحفالت.
 16 عنوان املور االجتماعي):)شارع)
 و بر إقامة إبن حم ون محل رقم)14 

أك ال)-)10000)ا رباط املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
230)حصة) (: ا سي  حمز2 محم )

بويمة)100)درهم  لحصة).
ا سي 2 حيمي جميلة):)230)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
ا سي  حمز2 ادريس):)230)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
حصة) (200 (: ا سي 2 حمز2 منى)

بويمة)100)درهم  لحصة).
110)حصة) (: ا سي 2 حمز2 د يلة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) محم   حمز2  ا سي  
ز وة  ن ن إقامة)53)شوة)5)املحيط)

10000)ا رباط املغرب.
عنوا ه(ا)) جميلة  حيمي  ا سي 2 
ز وة  ن ن إقامة)53)شوة)5)املحيط)

10000)ا رباط املغرب.
عنوا ه(ا)) ادريس  حمز2  ا سي  
ز وة  ن ن إقامة)53)شوة)5)املحيط)

10000)ا رباط املغرب.
عنوا ه(ا)) منى  حمز2  ا سي 2 
ز وة  ن ن إقامة)53)شوة)5)املحيط)

10000)ا رباط املغرب.
عنوا ه(ا)) د يلة  حمز2  ا سي 2 
ز وة  ن ن إقامة)53)شوة)5)املحيط)

10000)ا رباط املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) محم   حمز2  ا سي  
ز وة  ن ن إقامة)53)شوة)5)املحيط)

10000)ا رباط املغرب
عنوا ه(ا)) ادريس  حمز2  ا سي  
ز وة  ن ن إقامة)53)شوة)5)املحيط)

10000)ا رباط املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (09 بتاريخ) با رباط  ا تجارية 

2022)تحت رقم)125407.
1022I

NEGOCEMAR

TRANS MALMO
شركة عات املسؤو ية املح ود2

حل شركة

NEGOCEMAR
 RUE HARIRI IMB HALIMA N°12

90000 ،، طنجة املغرب
TRANS MALMO شركة عات 
املسؤو ية املح ود2(في طور 

ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي 459 

- شارع احم  مورزي- بوحساون - 
90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.75783

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر حل) (2022 ماي) (04 في) املؤرخ 
املح ود2) املسؤو ية  عات  شركة 
رأسما ها) مبلغ  (TRANS MALMO
مورها) وعنوان  درهم  (10.000
اإلجتماعي)459)-)شارع احم  مورزي-)
املغرب) طنجة  (90000 (- بوحساون)

 تيجة ل):)صذوبات في اإلدار2
ركود ا نشاط

أسواق) عن  ا تنويب  فشل 
ج و 2.

 459 ب) ا تصفية  مور  ح د  و 
(- بوحساون) مورزي-) احم   شارع  (-

90000)طنجة املغرب.)
و عين:

و) محم   ذماري  ا سي (2))
عنوا ه(ا))459)-)شارع احم  مورزي-)
املغرب) طنجة  (90000 بوحساون)

كمصفي)(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
459)-)شارع احم  مورزي-)بوحساون
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (08 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)5504.

1023I

zagora(consulting(sarl

JNAN EL KDIM
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
حل شركة

zagora(consulting(sarl
رقم119 شارع محم  

الخامس ، 47900، زاكور2 
املغرب--------------------

JNAN EL KDIM شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي (في طور ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي قصر والد 
دريس محامي  ا غزالن - 47900 

زاكور2 املغرب.
حل شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري)
.2895

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر حل) (2022 وو يو) (06 املؤرخ في)
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)
 JNAN EL KDIM ا وحي ) ا شريك 
درهم) (100.000 رأسما ها) مبلغ 
وعنوان مورها اإلجتماعي قصر والد)
 47900 (- ا غزالن) محامي   دريس 
زاكور2 املغرب  تيجة ل):)ا توقف عن)

مزاو ة ا نشاط.
قصر) ب  ا تصفية  مور  ح د  و 
والد دريس محامي  ا غزالن)-)47900 

زاكور2 املغرب.)
و عين:

و) متيمين  املختار  ا سي (2))
ملحامي ) اعريب  دوار  عنوا ه(ا))
((2) زاكور2 املغرب كمصفي) (47900

 لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (09 بتاريخ) بزاكور2  االبت ائية 

2022)تحت رقم)13.

1024I

zagora(consulting(sarl

 CARAVANE RENARD DE
DESERT

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

حل شركة

zagora(consulting(sarl
رقم119 شارع محم  الخامس ، 

47900، زاكور2 املغرب
 CARAVANE RENARD DE

DESERT شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي (في 

طور ا تصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي دوار 

اعريب محامي  ا غزالن - 47900 
زاكور2 املغرب.

حل شركة
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رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.399

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تورر) (2022 وو يو) (09 في) املؤرخ 
عات مسؤو ية مح ود2) حل شركة 
 CARAVANE ا وحي ) ا شريك  عات 
مبلغ) (RENARD DE DESERT
وعنوان) درهم  (10.000 رأسما ها)
اعريب) دوار  اإلجتماعي  مورها 
زاكور2) (47900 (- ا غزالن) محامي  
املغرب  تيجة ل):)ا توقف عن مزاو ة)

ا نشاط.
دوار) ب  ا تصفية  مور  ح د  و 
 47900 (- ا غزالن) محامي   اعريب 

زاكور2 املغرب.)
و عين:

و) ا بالل  محم   ا سي (2))
محامي ) اعريب  دوار  عنوا ه(ا))
املغرب) زاكور2  (47900 ا غزالن)

كمصفي)(2)) لشركة.
الح ود) اإلقتضاء) وعن   (
املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 
ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (09 بتاريخ) بزاكور2  االبت ائية 

2022)تحت رقم)12.
1025I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

AGOUMAGRI
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
رفع رأسمال ا شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT(N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC

AGOUMAGRI شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي دوار 

سي ي بوزي  , شيشاو2. - 41000 
شيشاو2 املغرب.

رفع رأسمال ا شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.953
ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
تم) (2021 أكتوبر) (05 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»)
مع دوون ا شركة املح د2 املو ار و)

املستحوة.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 27 بتاريخ) بامنتا وت  االبت ائية 

دجنبر)2021)تحت رقم)595/2021.
1026I

PRO-ACCOUNTING

WAREINVEST
إعالن متذ د ا ورارات

PRO-ACCOUNTING
80 شارع موالي سليمان عين ا سبع 

، 20590، ا  ار ا بيضاء املغرب
WAREINVEST «شركة عات 

املسؤو ية املح ود2»
وعنوان مورها االجتماعي: 19 ز وة 
أكاسيا ا طابق 3 رقم 3B حي بيرجي - 

20380 ا  ار ا بيضاء املغرب.
«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 
.486311

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
تم اتخاع) (2022 فبراور) (17 املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)
قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
رجذة) وال  مشترك  بشكل  املصادقة 
فيه على تفويت ا سي  محم  مجي )
ل) طنجي  سليمة  وا سي 2  بنيس 
2000)حصة ا تي في حوزتهما  فائ 2)

ا سي  عب الحق سوهاري
قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)
بذ  ا تفويت واستوا ة ا سي  محم )
مجي  بنيس وا سي 2 سليمة طنجي،)
تم تذيين ا سي  عب الحق سوهاري)

كمسير  لشركة مل 2 غير مح ود2
قرار رقم)3:)ا ذي ونص على ماولي:)
قرر الجمع ا ذام تغيير تسمية ا شركة)

ALR CORPORATE(:(وا تي أصبحت
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
ا تسمية االجتماعية:) (2- بن  رقم)
تسمية) ماولي:) على  ونص  ا ذي 

ALR CORPORATE(:(ا شركة هي
ا ذي) املساهمات:) (6- رقم) بن  
تم تح و  رأسمال) ونص على ماولي:)
درهم) (200000 مبلغ) في  ا شركة 
اجتماعية) حصة  (2000 إلى) موسم 
درهم  لحصة مكتتبة) (100 من فئة)
وتم) بكاملها  ا ويمة  وم فوعة 
تخصيصها با كامل  لشريك ا وحي )

ا سي  عب الحق سوهاري
بن  رقم)-7)رأس املال:)ا ذي ونص)
على ماولي:)تم تح و  رأسمال ا شركة)
 2000 درهم موسم إلى) (200000 في)
100)درهم) حصة اجتماعية من فئة)
ا ويمة) وم فوعة  مكتتبة   لحصة 
با كامل) تخصيصها  وتم  بكاملها 
عب الحق) ا سي   ا وحي    لشريك 

سوهاري موابل مساهمته
بن  رقم)-15)تذيين املسير وتح و )
ا ذي ونص) م 2 ا ت ابه وصالحياته:)
على ماولي:)تم تذيين ا سي  عب الحق)
غير) مل 2  كمسير  لشركة  سوهاري 
ا صالحيات) كامل  و ه  مح ود2 
اإلدارات) كل  أمام  ا شركة   تمثيل 
ا ذمومية أو الخاصة أو أي مؤسسة)
ما ية.وستكون ا شركة ممثلة بشكل)

قا وني بواسطة توقيع املسير
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 24 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)17632.

1027I

CONSTRUDAK

CONSTRUDAK
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
توسيع نشاط ا شركة)

CONSTRUDAK
حي واد ا شياف رقم 316 ، 73000، 

ا  اخلة املغرب
 CONSTRUDAK

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها االجتماعي حي واد 

ا شياف رقم 316 - 73000 ا  اخلة 

املغرب.

توسيع نشاط ا شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.10549

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

املؤرخ في)25)ماي)2022)تمت إضافة)

إلى نشاط ا شركة) ا تا ية  األنشطة 

الحالي):

وجميع) واملعجنات  الخبز  تصنيع 

منتجات املخبوزات وتصنيع ا  قيق)

؛) ومشتواتها) ا غذائية  واملنتجات 

لجميع) املتحركة  وا رسوم  ا تنظيم 

وحفالت) االحتفا ية  الحفالت 

مثل) ا كوكتيل  وحفالت  االستوبال 

حفالت ا زفاف واالحتفاالت ا ذائلية)

واالحتفاالت) واملؤتمرات  واملؤتمرات 

ب ون) أو  مع  ا  و ية  أو  ا وطنية 

ا  راسة) (، ا تنظيم) ؛) تو وم ا طذام)

،)تأجير املراكز)،)ا نوادي ا رياضية)،)

،)حمام) ا وجبات الخفيفة) (، املواهي)

سياحي) تجاري  محل  (، ا سباحة)

وفيالت) وشوق  مجمذات  وإدار2 

الستخ امها كسكن ومركبة ترفيهية)

ومحل) مخبز  أي  تشغيل   لسياحة.)

حلويات وصا ون آيس كريم وغرفة)

تشغيل وإدار2) تشغيل موهى.) شاي.)

مطذم.)ممارسة جميع أنشطة تو وم)

غرف) وتشغيل  وتنظيم  ا طذام 

الحفالت.)ا تنظيم وا رسوم املتحركة)

واالحتفاالت) الحفالت  لجميع 

وا كوكتيالت) االستوبال  وحفالت 

ا ذائلية) واالحتفاالت  األعراس  مثل 

واالحتفاالت) واملؤتمرات  واملؤتمرات 

ا وطنية أو ا  و ية مع أو ب ون تو وم)

(، ا ذامة) األشغال  ومباني  (، ا طذام)

وأعمال ا بناء)ا ذامة)،)وإغراق وحفر)

أعمال ا هن سة امل  ية واملباني) بئر.)

ا سكنية وا صناعية وأعمال ا طرق.
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وا صرف) ا ذامة  الحفر  أعمال 
ا صحي وا طرق وا شبكات املختلفة)
وا كهرباء) املياه  وإم ادات  وا طرق 
واألخشاب) وا  ها ات  وا هاتف 
 .PVC و جار2) واألملنيوم  واملذادن 
املباني) ا كهربائية:) األعمال  جميع 
املهن) لجميع  يذمل  وا صناعات.)
املجمذات) وكهربة  ا ذامة  واإل ار2 
لحسابها) ا بضائع  و ول  ا سكنية 
وخ مات) أعمال  ا غير.) ولحساب 
(/ استيراد) (، عامة) تجار2  (، متنوعة)

تص ور..
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
 02 بتاريخ) ا  هب  بوادي  االبت ائية 

وو يو)2022)تحت رقم)962/2022.
1028I

فيصل الخطيب و شركاوه

41MLR
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

فيصل الخطيب و شركاوه
مكتب فيصل الخطيب 47 أ إقامة 
إوريس ا طابق األر�سي محج محم  
ا سادس ، 90000، طنجة املغرب
41MLR شركة عات املسؤو ية 

املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي ساحة 

ابراهيم ا روداني ز وة ال سينا اقامة 
بيطهوفن ا طابق ا ثا ث رقم 82 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

127871
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (26
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.41MLR
ا تسيير) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا فن قي و املطاعم.

ساحة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
ابراهيم ا روداني ز وة ال سينا اقامة)
 -  82 رقم) ا ثا ث  ا طابق  بيطهوفن 

90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)موسم كا تالي:
 MLR ا شركة)
 DEVELOPPEMENT( SARL( :( 850

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
 50 (: رشي ) موالي  أمير  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
ا سي  مصطفى موالي رشي ):)50 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
 50 (: ا سي  فيصل موالي رشي )

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
 MLR ا شركة)
 DEVELOPPEMENT SARL
ا سادس) محم   شارع  عنوا ه(ا))
ا طابق) (98/96 رقم) اقامة مستور2 
طنجة) (90000  17 رقم) األر�سي 

املغرب.
ا سي  أمير موالي رشي  عنوا ه(ا))
 10 حي ا نزاهة ز وة شيخ مياري رقم)

فيال براكة)90000)طنجة املغرب.
رشي ) موالي  مصطفى  ا سي  
شيخ) ز وة  ا نزاهة  حي  عنوا ه(ا))
 90000 براكة) فيال  (11 رقم) مياري 

طنجة املغرب.
رشي ) موالي  فيصل  ا سي  
عنوا ه(ا))77)ز وة ا شريف االدري�سي)
املذاريف) (5 شوة) ا ثاني  ا طابق 

90000)ا  ار ا بيضاء)املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) محم   وديي  ا سي  
ا طابق ا ثاني شوة) (16 ساحة األمم)

21 90000)طنجة املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (03 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)254432.

1029I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»JESAUTO AL MANAR»
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida ، 24000، الج و 2 املغرب
«JESAUTO AL MANAR» شركة 

عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي مراب رقم 
1، ا سفلي، ملكية مريا 1، تجزئة 

املنار، بوذة 78، الج و 2 - 24000 
الج و 2 املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
19469

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 وو يو) (01
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.»JESAUTO AL MANAR»
أشغال) (- (: غرض ا شركة بإوجاز)
صيا ة وإصالح ا سيارات.)-)ميكا يكي.)

-)بيع  وازم وقطع ا غيار  لسياراتز.
عنوان املور االجتماعي):)مراب رقم)
تجزئة) (،1 مريا) ملكية  ا سفلي،) (،1
 24000 (- الج و 2) (،78 بوذة) املنار،)

الج و 2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
حصة) (1.000 (: ا سي  عادل ربو)

بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

رقم) عنوا ه(ا)) ربو  عادل  ا سي  

الج و 2) (24000 (،549 ا ز وة) (،5

املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  عادل ربو عنوا ه(ا))رقم)5،)

ا ز وة)549،)24000)الج و 2 املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية بالج و 2 بتاريخ)08)وو يو)

2022)تحت رقم)27920.

1030I

ANNONCE B.O DCHEIRA

MAJOREL TEXTILE

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

تذيين مسير ج و   لشركة

ANNONCE B.O DCHEIRA

رقم 26 عمار2 80 مشروع ا  شير2 

الج و 2 ا زكان ، 86360، ا زكان 

املغرب

MAJOREL TEXTILE شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 

05 ز وة 3715 حي اكراض املرس 

ا  شير2 ا زكان - 86360 ا زكان 

املغرب.

تذيين مسير ج و   لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.24611

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تذيين) تم  (2022 ماي) (18 في) املؤرخ 

مسير ج و   لشركة ا سي (2))خلوفي)

ووسف كمسير وحي 

تبذا  وبول استوا ة املسير.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (01 بتاريخ) با زكان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1044.

1031I
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شركة رياض  لحسابات

ARKE FALANKHE
إعالن متذ د ا ورارات

شركة رياض  لحسابات
39 شارع ا  ار ا بيضاء ، 62000، 

ا ناظور املغرب
ARKE FALANKHE «شركة عات 
املسؤو ية املح ود2 عات ا شريك 

ا وحي »
وعنوان مورها االجتماعي: دوار أوالد 

سا م فرخا ة - 62024 ا ناظور 
املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.21285
بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
اتخاع) تم  (2022 ماي) (26 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)
قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
تفويت ا سي ) (: تمت املصادقة على)
حصة) (1.000 ا ذركيوي) محم   ((2)
حصة) (1.000 أصل) من  اجتماعية 
 فائ 2 ا سي )(2))ميالد ابركان بتاريخ)

26)ماي)2022.
على) ونص  ا ذي  (:2 رقم) قرار 
ماولي:)تم تذيين ا سي 2 ابركان ميالد)
كمسير2 وحي 2 بذ  استوا ة املسير)

ا سي  ا ذركيوي محم 
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
بن  رقم)3:)ا ذي ونص على ماولي:)
االسا�سي) ا نظام  صياغة  اعاد2 
ا تغييرات) ضوء) على   لشركة 

الحاصلة
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
08)وو يو) االبت ائية با ناضور بتاريخ)

2022)تحت رقم)1064.
1032I

PLATINIUM MANAGEMENT

HORIZON PLATRE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

PLATINIUM MANAGEMENT
 Angle rue Tarfaya et My Ali chrif

 3ème(étage(N°19 VN ، 50000،

Meknes Maroc

HORIZON PLATRE شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي ا شوة رقم 

2 ا طابق ا ثاني عمار2 11 مرجان - 

50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

56363

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (31

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HORIZON PLATRE

أعمال) (- (: غرض ا شركة بإوجاز)

الجبس

-)أعمال ا بناء)متنوعة.

ا شوة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 11 عمار2) ا ثاني  ا طابق  (2 رقم)

مرجان)-)50000)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

(: ا بوزياني) ا ذالي  عب   ا سي  

درهم) (100 بويمة) حصة  (1.000

 لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا بوزياني) ا ذالي  عب   ا سي  
رقم) (07 درب) ا نصر  حي  عنوا ه(ا))

08)بل  موالي بوعز2 ويسالن)50080 

مكناس املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا بوزياني) ا ذالي  عب   ا سي  
رقم) (07 درب) ا نصر  حي  عنوا ه(ا))
08)بل  موالي بوعز2 ويسالن)50080 

مكناس املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (09 بتاريخ) بمكناس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2137.
1033I

STE SOFIDAG CONSEIL SARL

 GROUPEMENT ABOUDRAR
CASH

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

تأسيس شركة

STE SOFIDAG CONSEIL SARL
 N°65 AV(GHANDI(CITE

 DAKHLA(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

 GROUPEMENT ABOUDRAR
CASH شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي شا رع 
محم  الخا مس ر قم 10 دوارأ وت 
مو�سى تمسيا ا  زكا ن ا وت ملو ل - 
80000 ا  زكا ن ا وت ملو ل املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
26279

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (26
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 GROUPEMENT ABOUDRAR

.CASH
غرض ا شركة بإوجاز):)تحويل األ)

موال).
رع) شا  (: االجتماعي) املور  عنوان 
دوارأ وت) (10 محم  الخا مس ر قم)

(- مو�سى تمسيا ا  زكا ن ا وت ملو ل)

80000)ا  زكا ن ا وت ملو ل املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: بودراربراهيم) أ  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) بودراربراهيم  أ  ا سي  

 18 عمار2) (3 ا شطر) املرس  اقامة 

 80000 ا زكان) ا  سير2  (363 شوة)

ا زكان املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) بودراربراهيم  أ  ا سي  

 18 عمار2) (3 ا شطر) املرس  اقامة 

 80000 ا زكان) ا  سير2  (363 شوة)

ا زكان املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (09 بتاريخ) با زكان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1096.

1034I

CMA GESTION

ABM RECRUTEMENT
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تحويل املور االجتماعي  لشركة

CMA GESTION

 RESIDENCE WARDA

 B-4°ETAGE(APT°22 RUE(IMAM

 ALI(HIVERNAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ABM RECRUTEMENT شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 208 

ا حي ا صناعي سي ي غا م طريق 

اسفي مكتب رقم 29 - 40000 

مراكش املغرب.

تحويل املور االجتماعي  لشركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.97213
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بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
2022)تم تحويل) 19)أبريل) املؤرخ في)
من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 
«رقم)208)ا حي ا صناعي سي ي غا م)
طريق اسفي مكتب رقم)29 - 40000 
172)شارع) مراكش املغرب»)إلى)«رقم)
اطلس) عمار2  الخطابي  ا كريم  عب  
(- جليز) (18 سنتر بريميوم مكتب رقم)

40000)مراكش املغرب».
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (09 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)6273.

1035I

إئتما ية ا وفاء

 AUTO ECOLE LAMZABI
PLUS

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

تأسيس شركة

إئتما ية ا وفاء
شارع عالل ا فا�سي ا رقم 79 

سطات ، 26000، سطات املغرب
 AUTO ECOLE LAMZABI PLUS
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي ا طابق 
ا سفلي ا رقم 204 تجزئة مفتاح 
الخير ا شطر 01 سطات - 26000 

سطات املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
7065

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 وو يو) (03
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 AUTO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ECOLE LAMZABI PLUS

غرض ا شركة بإوجاز):)-1)م رسة)
 تذليم ا سياقة.

ا طابق) (: االجتماعي) املور  عنوان 
مفتاح) تجزئة  (204 ا رقم) ا سفلي 
 26000 (- سطات) (01 ا شطر) الخير 

سطات املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  بحري عب  ا غاني):)1.000 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا غاني) عب   بحري  ا سي  
عنوا ه(ا))تجزئة مفتاح الخير ا شطر)
01)ا رقم)46)سطات)26000)سطات)

املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا غاني) عب   بحري  ا سي  
عنوا ه(ا))تجزئة مفتاح الخير ا شطر)
01)ا رقم)46)سطات)26000)سطات)

املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (07 االبت ائية بسطات بتاريخ)

2022)تحت رقم)185/2022.
1036I

FISCALEX MAROC

RANBEN
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC
RANBEN شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي امللكية 

ماري كريستين 5 مراكش جليز شارغ 
يذووب املنصور عمار2 رقم 23 متجر 

رقم 2 مراكش - 40000 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

126139

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 

ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (24

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RANBEN

حالقة) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

 لسي ات أو  لرجال يشغل أكثر من)

شخصين)-)حمام)/)خبير تجميل).

امللكية) (: االجتماعي) املور  عنوان 

5)مراكش جليز شارغ) ماري كريستين)

يذووب املنصور عمار2 رقم)23)متجر)

مراكش) (40000 (- مراكش) (2 رقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 10.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:

ا سي 2 را يا بنجلون):)100)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) بنجلون  را يا  ا سي 2 

وج 2)0000)وج 2 املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) بنجلون  را يا  ا سي 2 

وج 2)0000)وج 2 املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (06 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136475.

1037I

AFIDACOM

U2IEM
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

AFIDACOM

7 و 17 تجزئة السيكون األطلس 

طريق صفرو ، 30000، فاس املغرب

U2IEM شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

 A24 وعنوان مورها اإلجتماعي اقامة

شوة في ا طابق االر�سي ا بستان 

ويسالن مكناس - 50000 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

56377

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (25

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.U2IEM

و) بيع  (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

و) ا بناء) مذ ات  استيراد  و  تص ور 

اشغال ا بناء)املختلفة.

اقامة) (: االجتماعي) املور  عنوان 

االر�سي) ا طابق  في  شوة  (A24

 50000 (- مكناس) ويسالن  ا بستان 

مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 500.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  سذي  ا شنفوري):)5.000 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
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ا شنفوري) سذي   ا سي  
عمار2) زي ان  ابن  اقامة  عنوا ه(ا))
مكناس) (50000 م ج) (3 شوة) (2 دال)

املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا شنفوري) سذي   ا سي  
عنوا ه(ا))اقامة ابن زي ان عمار2 دال)
2)شوة)3)م ج)50000)مكناس املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (09 بتاريخ) بمكناس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2156.

1038I

JIYAR JAOUAD

OUALAA CHIMIQUE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تحويل املور االجتماعي  لشركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE ،
63300، BERKANE(MAROC

OUALAA CHIMIQUE شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 6 

شطر1 حي ا سذاد2 شراعة بركان - 
63300 بركان املغرب.

تحويل املور االجتماعي  لشركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.4091
ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
املؤرخ في)07)مارس)2022)تم تحويل)
من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 
«شارع)6)شطر1)حي ا سذاد2 شراعة)
إلى) املغرب») بركان  (63300 (- بركان)
حي) في  متواج 2  رضية  األ  «قطذة 
16)رأس املاء) اظور) موالي علي ز وة)

- 62602) اظور املغرب».
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (03 بتاريخ) ببركان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)312.

1039I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

ANAPRINT
شركة عات املسؤو ية املح ود2

توسيع نشاط ا شركة)

 SOPHORA CONSULTING SARL
AU

37 شارع عالل إبن عب هللا، شوة 
رقم 422, ا طابق ا رابع. ، 50000، 

MEKNES MAROC
ANAPRINT شركة عات املسؤو ية 

املح ود2
وعنوان مورها االجتماعي 

 IS1.3 ET 1.4 - 50000 اكروبو يس
مكناس املغرب.

توسيع نشاط ا شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.22599
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تمت) (2019 فبراور) (14 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  ا تا ية  األنشطة  إضافة 

ا شركة الحالي):
تصنيع وطباعة عبوات) تصميم،)

وملصوات املواد ا غ ائية).
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
وو يوز) (22 ا تجارية بمكناس بتاريخ)

2019)تحت رقم)3088.

1040I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

ANAPRINT
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تحويل املور االجتماعي  لشركة

 SOPHORA CONSULTING SARL
AU

37 شارع عالل إبن عب هللا، شوة 
رقم 422, ا طابق ا رابع. ، 50000، 

MEKNES MAROC
ANAPRINT شركة عات املسؤو ية 

املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي 33 شارع 

الجيش امللكي عمار2 واسمين - 
50000 مكناس املغرب.

تحويل املور االجتماعي  لشركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.22599

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

املؤرخ في)14)فبراور)2019)تم تحويل)

من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 

عمار2) امللكي  الجيش  شارع  (33»

واسمين)-)50000)مكناس املغرب»)إلى)

 IS1.3 ET 1.4 - 50000(اكروبو يس»

مكناس املغرب».

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يوز) (22 ا تجارية بمكناس بتاريخ)

2019)تحت رقم)3088.

1041I

RHARS MAROUANE

VISION SIGN
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تفويت حصص

RHARS MAROUANE

 SALMIA 2 JNANE(JOULANE

 IMM(K(ETG 4 N°14

 CASABLANCA ، 20700،

CASABLANCA MAROC

VISION SIGN شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي ا  ار 

ا بيضاء 75 ممر بريتشاردواس 

عين ا سبع - 20253 ا  ار ا بيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.219275

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تمت) (2022 ماي) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):

توزاني) (2)) ادوة  ا سي ) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (250

1.000)حصة  فائ 2 ا سي )(2))غزالن)

ابن ادريس بتاريخ)16)ماي)2022.

توزاني) (2)) ادوة  ا سي ) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (250

((2) ا سي ) حصة  فائ 2  (1.000

 16 بتاريخ) ا طاهري  الجوطي  هشام 

ماي)2022.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 06 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826669.

1042I

GESTION ALJANOUB

DAR KHIDMAT AL-KITAB
إعالن متذ د ا ورارات

GESTION ALJANOUB
ز وة تطوان حي ا سذاد2 عمار2 رقم 
2 ا طابق ا ثا ث ا ذيون ، 70000، 

ا ذيون املغرب
 DAR KHIDMAT AL-KITAB

«شركة عات املسؤو ية املح ود2»
وعنوان مورها االجتماعي: رقم 28 
شارع ا ويروان ا ذيون - 70000 

ا ذيون املغرب.
«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 
.3449

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
تم اتخاع) (2022 وو يو) (02 املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)
قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
بح ف) ا تجاري  ا غرض  تحيين 
مكتبة) االتية  االنشطة  اضافة  و 
متذ د2-اشغال) اشغال  وراقة-) و 

ا بناء-....الخ
قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)
طرف) من  حصة  (600 تفويت) تم 
300)حصة)) ا سي 2 عائشة هشام)()
و ا سي  ا تاقي محم )(200)حصة))و)
حصة)) (100 () ا تاقي) االنسة اسماء)
 600) ا تاقي) ا ذربي  ا سي    صالح 

حصة)
قرار رقم)3:)ا ذي ونص على ماولي:)
من) ا وا وني  لشركة  ا شكل  تغيير 
الى) شركة دات املسؤو ية املح ود2 
املح ود2) املسؤو ية  دات  شركة 

بشريك وحي 
قرار رقم)4:)ا ذي ونص على ماولي:)
ا سي 2 عائشة هشام من) استوا ة 
ا تسيير و تذيين ا سي  ا تاقي ا ذربي)
غير) مل 2  ا وحي   لشركة  املسير 

مح ود2.
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وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)
ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

بن  رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
من) ا وا وني  لشركة  ا شكل  تغيير 
الى) شركة دات املسؤو ية املح ود2 
املح ود2) املسؤو ية  دات  شركة 

بشريك وحي 
على) ونص  ا ذي  (:2 رقم) بن  
تغيير ا غرض ا تجاري بح ف) ماولي:)
مكتبة) االتية  االنشطة  اضافة  و 
متذ د2-اشغال) اشغال  وراقة-) و 

ا بناء-....الخ
على) ونص  ا ذي  (:6-7 رقم) بن  
من) حصة  (600 تفويت) تم  ماولي:)
 300 () طرف ا سي 2 عائشة هشام)
 200) و ا سي  ا تاقي محم ) حصة))
 100 حصة))و االنسة اسماء)ا تاقي)()
ا تاقي) ا ذربي  ا سي   حصة)) صالح 

)600)حصة)
على) ونص  ا ذي  (:17 رقم) بن  
ماولي:)استوا ة ا سي 2 عائشة هشام)
ا تاقي) ا سي   تذيين  و  ا تسيير  من 
مل 2) ا وحي   لشركة  املسير  ا ذربي 

غير مح ود2.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (08 بتاريخ) با ذيون  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1622.

1043I

NOTAIRE

CLAES MEDICAL SERVICE
إعالن متذ د ا ورارات

NOTAIRE
 N° 37, AVENUE(DU 02 MARS,
 RESIDENCE(SAYA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 CLAES MEDICAL SERVICE

«شركة عات املسؤو ية املح ود2»
وعنوان مورها االجتماعي: ز وة 

دي اكاسياس، زاوية شارع يذووب 
املنصور - 10120 ا  ار ا بيضاء 

املغرب.
«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 
.49083

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
اتخاع) تم  (2022 ماي) (16 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)
قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
رشي ) محم   ا سي   والوة  تج و  

ا سبتي كمسير  لشركة مل 2 سنتين
على) ونص  ا ذي  (:2 رقم) قرار 
ماولي:)تذ ول ا فصل)15)من ا وا ون)
األسا�سي  تيجة  تج و  والوة ا سي )
محم  رشي  ا سبتي كمسير  لشركة)

مل 2 سنتين
قرار رقم)3:)ا ذي ونص على ماولي:)

تحيين ا وا ون االسا�سي  لشركة
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
على) ونص  ا ذي  (:15 رقم) بن  
ماولي:)تذ ول ا فصل)15)من ا وا ون)
األسا�سي  تيجة  تج و  والوة ا سي )
محم  رشي  ا سبتي كمسير  لشركة)

مل 2 سنتين
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 09 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)827124.

1044I

THE RIGHT POINT

UNITED OBC MOROCCO
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

THE RIGHT POINT
 RUE SAAD IBNOU ABI

 WAKKAS(IMMEUBLE 49 ETAGE
 3 BUREAU(N° 5 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 UNITED OBC MOROCCO

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 26 شارع 
مرس ا سلطان ا طابق االول شوة 

3 - 20300 ا  ار ا بيضاء املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
545997

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (19
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.UNITED OBC MOROCCO
ضمان) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
وجميع) واملناو ة  وا تأجير  ا تجميع 
وا تكميلية) املساع 2  ا ذمليات 
األخرى ا الزمة  تنفيذ ا نول الجوي)

واملائي وا بري  لبضائع..
26)شارع) عنوان املور االجتماعي):)
مرس ا سلطان ا طابق االول شوة)3 

- 20300)ا  ار ا بيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 300.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  كريم بوميز2):)3.000)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) بوميز2  كريم  ا سي  

بنزرت)20000)بنزرت تونس.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) بوميز2  كريم  ا سي  

بنزرت)20000)بنزرت تونس
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 08 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)19775.
1045I

TOUBKAL INVEST

RSB RENTAL
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

TOUBKAL INVEST
 CENTRE D›AFFAIRE TOUBKAL

 1ER(ETG(APPT(N° 6 RUE

 KHALID BEN OUALID GUELIZ
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

RSB RENTAL شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي طابق 
االول شوة 9 عمار2 1 اقامة  هى 
محامي  - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
126247

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 وو يو) (13
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 RSB (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RENTAL
غرض ا شركة بإوجاز):)كراء)شوق)

املفروشة.
طابق) (: االجتماعي) املور  عنوان 
اقامة  هى) (1 عمار2) (9 شوة) االول 

محامي )-)40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
(: الجليل) عب   بحكيم  ا سي  
درهم) (100 بويمة) حصة  (1.000

 لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
الجليل) عب   بحكيم  ا سي  
هو ن ا) (151448 هو ن ا) عنوا ه(ا))

هو ن ا.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
الجليل) عب   بحكيم  ا سي  
هو ن ا) (151448 هو ن ا) عنوا ه(ا))

هو ن ا.
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باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (08 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)6223.
1046I

PRACOFOR SARL

 STE SINAE DE
CONSTRUCTION SOSICO

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

رفع رأسمال ا شركة

PRACOFOR SARL
31 ، شارع ا و س ، 60000، وج 2 

املغرب
 STE SINAE DE CONSTRUCTION

SOSICO شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 152، 
شارع املواومة - 61200 بوعرفة 

اململكة املغربية.
رفع رأسمال ا شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.96/29

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
املؤرخ في)16)ماي)2022)تم رفع رأسمال)
 7.500.000» ق ره) بمبلغ  ا شركة 
درهم») (4.500.000» أي من) درهم»)
عن طريق) درهم») (12.000.000» إلى)
ا شركة) دوون  مع  مواصة  إجراء) (:

املح د2 املو ار و املستحوة.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (09 بتاريخ) بفجيج  االبت ائية 

2022)تحت رقم)76.
1047I

ائتما ية في اكا،)شركة عات املسؤو ية املح ود2

AK LOGISTQUE
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

ائتما ية في اكا، شركة عات 
املسؤو ية املح ود2

شارع ا ذركوب رقم 7724-01 
صن وق ا برو  رقم 146، 73000، 

ا  اخلة املغرب
AK LOGISTQUE شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي حي املسير2 

3 ز وة قنيطر2 رقم 02 - 73000 

ا  اخلة املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

21729

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (24

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 AK (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LOGISTQUE

:) ول) بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا بضائع لحساب ا غير.

حي) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 -  02 رقم) قنيطر2  ز وة  (3 املسير2)

73000)ا  اخلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 500 (: ا سي  قن ولة عب الحمي )

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

500)حصة) ا سي  قن ولة اووب):)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

الحمي ) عب   قن ولة  ا سي  

ا ياسمين) سالم  تجزئة  عنوا ه(ا))

 20000 ا و فة) (152 رقم) فيال 

ا  ارا بيضاء)املغرب.

عنوا ه(ا)) اووب  قن ولة  ا سي  

تجزئة سالم ا ياسمين فيال رقم)152 

ا و فة)20000)ا  ار ا بيضاء)املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

الحمي ) عب   قن ولة  ا سي  

ا ياسمين) سالم  جزئة  عنوا ه(ا))

ا  ار) (20000 ا و فة) (152 فيال رقم)

ا بيضاء)املغرب.

عنوا ه(ا)) اووب  قن ولة  ا سي  
تجزئة سالم ا ياسمين فيال رقم)152 
ا و فة)20000)ا  ار ا بيضاء)املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 02 بتاريخ) ا  هب  بوادي  االبت ائية 

وو يو)2022)تحت رقم)953.
1048I

LUCA CENTER

MAWQIF
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

LUCA CENTER
 BUREAU 2 IMM 786

 ALMASSAR ROUTE DE SAFI
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
MAWQIF شركة عات املسؤو ية 

املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي ا تجزئة 
55 حسنية ا شوة رقم 32 ا طابق 

ا رابع او ريسية زينب، منار2 مراكش 
- 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 
املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
126123

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (27
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAWQIF
وكا ة) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

عوارية.
ا تجزئة) (: عنوان املور االجتماعي)
ا طابق) (32 حسنية ا شوة رقم) (55
ا رابع او ريسية زينب،)منار2 مراكش)

- 40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 500 (: ابراهيم) شكراني  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

 500 (: واسين) الجبوري  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  شكراني ابراهيم عنوا ه(ا))

عرصة الحاج رحال بلوك اغالي رقم)

154)مراكش)40000)مراكش املغرب.

ا سي  الجبوري واسين عنوا ه(ا))

شارع او ري�سي رقم)10)ا حي الحسني)

مراكش)40000)مراكش املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  شكراني ابراهيم عنوا ه(ا))

عرصة الحاج رحال بلوك اغالي رقم)

154)مراكش)40000)مراكش املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (03 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136462.

1049I

رمزي  الستشارات

MARSA FLEXIBLE
إعالن متذ د ا ورارات

رمزي  الستشارات

شارع 24  و بر عمار2 حم ي و   

ا رشي  ا طابق رقم 01 شوة رقم 01 

ا ذيون ، 70000، ا ذيون املغرب

MARSA FLEXIBLE «شركة عات 

املسؤو ية املح ود2»

وعنوان مورها االجتماعي: حي 

ا صناعي تجزئة رقم 79 املر�سى 

ا ذيون. - 70000 ا ذيون املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.19225

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

اتخاع) تم  (2022 ماي) (31 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)

على) ونص  ا ذي  (:01 رقم) قرار 

ماولي:)تفويت حصص.

على) ونص  ا ذي  (:02 رقم) قرار 

ماولي:)تذيين مسيير ج و .
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على) ونص  ا ذي  (:03 رقم) قرار 

ماولي:)تحيين ا وا ون االسا�سي.

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

على) ونص  ا ذي  (:01 رقم) بن  

ماولي:)رأس املال.

على) ونص  ا ذي  (:02 رقم) بن  

ماولي:)مساهمات ا شركة.

على) ونص  ا ذي  (:03 رقم) بن  

ماولي:)تسيير ا شركة.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (09 بتاريخ) با ذيون  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1681/2022.

1050I

مكتب املحاسبة

AUTO HIDAYA DINA SARL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تحويل املور االجتماعي  لشركة

مكتب املحاسبة

شارع جون كيني ي عمار2 أعراب 

ا طابق األول رقم ب4 ، 35000، 

تاز2 املغرب

 AUTO HIDAYA DINA SARL

شركة عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 377 

تجزئة امين سكن طريق وج 2 تاز2 - 

35000 تاز2 املغرب.

تحويل املور االجتماعي  لشركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.5201

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تم تحويل) (2022 وناور) (24 املؤرخ في)

من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 

طريق) سكن  امين  تجزئة  (377»

35000)تاز2 املغرب»)إلى) وج 2 تاز2)-)

«املسير2)2)مجموعة)6)رقم)27)تاز2)-)

35000)تاز2 املغرب».

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (08 بتاريخ) بتاز2  االبت ائية 

2022)تحت رقم)261.

1051I

مكتب املحاسبة

BOUCHIYOUA AUTO SNC
شركة ا توصية ا بسيطة

تفويت حصص

مكتب املحاسبة

شارع جون كيني ي عمار2 أعراب 

ا طابق األول رقم ب4 ، 35000، 

تاز2 املغرب

 BOUCHIYOUA AUTO SNC

شركة ا توصية ا بسيطة

وعنوان مورها اإلجتماعي شوة 

15 تجزئة ا فتح اكنول مركز تاز2 - 

35000 تاز2 املغرب.

تفويت حصص
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.3263

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تمت) (2022 مارس) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):

ا رحيم) عب   ((2) ا سي ) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (20 بوشيوع)

((2) حصة  فائ 2 ا سي ) (100 أصل)

عزوز تواش بتاريخ)16)مارس)2022.

ا  ون) (2)) ور  ا سي ) تفويت 

حصة اجتماعية من) (20 مصرحاتي)

((2) حصة  فائ 2 ا سي ) (100 أصل)

عزوز تواش بتاريخ)16)مارس)2022.

تفويت ا سي )(2))محم  بوشيوع)

 100 حصة اجتماعية من أصل) (20

(2))عزوز تواش) حصة  فائ 2 ا سي )

بتاريخ)16)مارس)2022.

تفويت ا سي )(2))حورية بوشيوع)

 100 حصة اجتماعية من أصل) (20

(2))عزوز تواش) حصة  فائ 2 ا سي )

بتاريخ)16)مارس)2022.

بوشيوع) بالل  ((2) ا سي ) تفويت 

 100 حصة اجتماعية من أصل) (20

(2))عزوز تواش) حصة  فائ 2 ا سي )

بتاريخ)16)مارس)2022.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (

وو يو) (07 بتاريخ) بتاز2  االبت ائية 

2022)تحت رقم)259.

1052I

MISAGROUP

5S LEADERS ENGINEERING
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

MISAGROUP
 AV LALLA YACOUT ANGLE
 MUSTAFA(EL(MAANI 2EME

 ETG(N 62 61 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 5S LEADERS ENGINEERING
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي 96 شارع 
ا فا طابق 9 شوة 91 ربيع أ فا ا  ار 

ا بيضاء - 20100 ا  ار ا بيضاء 
املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
545743

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (21
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 5S (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LEADERS ENGINEERING
غرض ا شركة بإوجاز):)•)

اإلنذاش ا تجاري.
96)شارع) عنوان املور االجتماعي):)
ا فا طابق)9)شوة)91)ربيع أ فا ا  ار)
ا بيضاء) ا  ار  (20100 (- ا بيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  محم  بالل):)1.000)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
ا سي  محم  بالل):)1.000)بويمة)

100)درهم.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) بالل  محم   ا سي  

اقامة بيتي سكن م س)04)عمار2)32 

شوة)10)ا حي الحسني ا  ار ا بيضاء)

20100)ا  ار ا بيضاء)املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) بالل  محم   ا سي  

اقامة بيتي سكن م س)04)عمار2)32 

شوة)10)ا حي الحسني ا  ار ا بيضاء)

20100)ا  ار ا بيضاء)املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 07 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826787.

1053I

GLOFID

 SOCIETE FIVE SERVICES
 CLEAN par abreviation

SFSC
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تغيير تسمية ا شركة

GLOFID

196 شارع ا سفير بن عائشة ا طابق 

ا ثاني ا رقم 4 ، 20300، ا  ار 

ا بيضاء املغرب

 SOCIETE FIVE SERVICES CLEAN

 شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها االجتماعي 26 شارع 

مر�سى سلطان ا طابق األول ا شوة 

ر3 - 20000 ا  ار ا بيضاء املغرب.

تغيير تسمية ا شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

466459

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

تغيير) تم  (2022 ماي) (18 في) املؤرخ 

 SOCIETE FIVE»(تسمية ا شركة من

 SERVICES CLEAN

»SFSC»(

 OUMNIA COMPANY OF»(إلى(

.(»(3D
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باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 09 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)827179.

1054I

فوكاج كونسلتنك

AURA BEAUTY
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

فوكاج كونسلتنك
شارع 10 مارس اقامة شيماء ا رقم 

9 ، 30500، ا بيضاء املغرب
AURA BEAUTY شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي 64 ز وة 
عب  هللا امل وونى ا طابق 1 رقم 2 - 

20253 ا  ار ا بيضاء املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
545481

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (25
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 AURA (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.BEAUTY
صا ون) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

تجميل).
ز وة) (64 (: عنوان املور االجتماعي)
 -  2 رقم) (1 عب  هللا امل وونى ا طابق)

20253)ا  ار ا بيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: ا سي 2 مصلوحي تورية)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي 2 مصلوحي تورية عنوا ه(ا))
اقامة) محرود  محم   الحاج  شارع 
 20300  1 ا رقم) (1 ا طابق) واسين 

ا  ار ا بيضاء)املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي 2 مصلوحي تورية عنوا ه(ا))
اقامة) محرود  محم   الحاج  شارع 
 20300  1 ا رقم) (1 ا طابق) واسين 

ا  ار ا بيضاء)املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 25 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)-.

1055I

Soft(finances(sarl

ERRANSAY
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

Soft(finances(sarl
شارع بئر أ زران عمار2 زينب رقم 4 ، 

16000، سي ي قاسم ا غرب
ERRANSAY شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 86 حي 
ا و س الخنيشات - 16000 سي ي 

قاسم املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
29187

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (27
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ERRANSAY

بائع) (- (: بإوجاز) ا شركة  غرض 
املواد ا فالحية

-)بائع املذ ات ا زراعية.
 86 رقم) (: عنوان املور االجتماعي)
 16000 (- الخنيشات) ا و س  حي 

سي ي قاسم املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: ا سي  الحسين ا رطاب)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي  الحسين ا رطاب عنوا ه(ا))
حي ا و س قياد2 الخنيشات جرف)
امللحة)16000)سي ي قاسم املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  الحسين ا رطاب عنوا ه(ا))
حي ا و س قياد2 الخنيشات جرف)

امللحة)16000)سي ي قاسم املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 08 االبت ائية بسي ي قاسم بتاريخ)

وو يو)2022)تحت رقم)147.

1056I

AMOURI CONSULTING

POLYCLINIQUE DE SEFROU
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

AMOURI CONSULTING
 Fès(Lotissement(Belair 2

 Dokkarat(Bureau 2 Immeuble
 Espace(Bureaux(des(Champs،

30000، FES(MAROC
 POLYCLINIQUE DE SEFROU

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 133 
شارع محم  ا سادس حي ا فرح 

طريق فاس - 30010 صفرو املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
****

 04 في) مؤرخ  حر  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل)
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.POLYCLINIQUE DE SEFROU
غرض ا شركة بإوجاز):)مصحة.

عنوان املور االجتماعي):)رقم)133 
ا فرح) حي  ا سادس  محم   شارع 
طريق فاس)-)30010)صفرو املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 
ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)
درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: مريم) بلفاطمي  ا سي 2 
حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي 2 بلفاطمي مريم عنوا ه(ا))
طريق) الكو ومب  تجزئة  (58 رقم)

إوموزار)30010)فاس املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) مريم  بلفاطمي  ا سي  
طريق) الكو ومب  تجزئة  (58 رقم)

إوموزار)30010)فاس املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية بصفرو بتاريخ)-)تحت رق-.
1057I

EL MARSA CONSEIL

SO FRESH
إعالن متذ د ا ورارات

EL MARSA CONSEIL
شارع ادريس االول رقم ا  ار 193 ، 

70000، ا ذيون املغرب
SO FRESH «شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 عات ا شريك ا وحي »
وعنوان مورها االجتماعي: منطوة 
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ا صناعية املر�سى ا ذيون - 70000 
ا ذيون املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.15387
بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
اتخاع) تم  (2022 ماي) (27 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)
قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

رفع رأس مال ا شركة
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
بن  رقم)7:)ا ذي ونص على ماولي:)
 100.000 رفع رأس مال ا شركة من)

الى)1000.000 
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (30 بتاريخ) با ذيون  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1519/2022.
1058I

EL MARSA CONSEIL

IRON AX
إعالن متذ د ا ورارات

EL MARSA CONSEIL
شارع ادريس االول رقم ا  ار 193 ، 

70000، ا ذيون املغرب
IRON AX «شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 عات ا شريك ا وحي »
وعنوان مورها االجتماعي: تجزئة 
االمل ا شطر 3 رقم 159 ا ذيون - 

70000 ا ذيون املغرب.
«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 
.36845

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
اتخاع) تم  (2022 ماي) (27 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)
على) ونص  ا ذي  (:01 رقم) قرار 
ماولي:)تحويل املور االجتماعي  لشركة
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
بن  رقم)4:)ا ذي ونص على ماولي:)
من) ا شركة  االجتماعي  املور  تحويل 
ا شوة) (129 رقم) املختار  عمر  شارع 
04)ا ذيون الى ا ذنوان ا تالي):)تجزئة)

االمل ا شطر)3)رقم)159)ا ذيون

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (31 بتاريخ) با ذيون  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1554/2022.

1059I

EL MARSA CONSEIL

MIRAVASS
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL

شارع ادريس االول رقم ا  ار 193 ، 

70000، ا ذيون املغرب

MIRAVASS شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 557 

حي االمل 01 ا ذيون - 70000 

ا ذيون املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

41895

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (30

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MIRAVASS

:) ول) بإوجاز) ا شركة  غرض 

األفراد  يابة عن ا غير), ول ا بضائع)

ا بضائع) الخاص, ول   لحساب 

ا نول ا بري  لبضائع) لحساب ا غير,)

اختالف) على  وا بضائع  واألشياء)

أ واعها)،)ا نول ا  ولي,)ا نول بجميع)

األصناف:)بري)-)سكك ح و )-)بحري,)

,ا نول) ا ذام  ألشخاص) ا نول 

امل ن  ألشخاص) وبين  الحضري 

على) ا غير,ا نول  وا بضائع  صالح 

حساب ا غير.

رقم) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 70000 (- ا ذيون) (01 557)حي االمل)

ا ذيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: سمير2 حسون) ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
 1000 (: حسون) سمير2  ا سي 2 

بويمة)100)درهم.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
ا سي 2 سمير2 حسون عنوا ه(ا))
تجزئة رياض ا سالم طابق)2)رقم)79 

املحم وة)70000)ا ذيون املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي 2 سمير2 حسون عنوا ه(ا))
تجزئة رياض ا سالم طابق)2)رقم)79 

املحم وة)70000)ا ذيون املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (02 بتاريخ) با ذيون  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1575/2022.
1060I

sofoget

VERIPIM
شركة عات املسؤو ية املح ود2

إنشاء)فرع تابع  لشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
VERIPIM شركة عات املسؤو ية 

املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي ا ونيطر2 

14 ز وة هارون ا رشي  مكتب 
18 إقامة أريج - 14000 ا ونيطر2 

املغرب.
إنشاء فرع تابع  لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.64877

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
2022)تورر إنشاء) 13)ماي) املؤرخ في)
و) (- فرع تابع  لشركة تحت ا تسمية)

رقم) (1 با ذنوان طنجة ز وة) ا كائن 
54)قصيبات)-)--------)طنجة املغرب)
ا  وبة) و املسير من طرف ا سي (2))

حسن.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية با ونيطر2 بتاريخ)02)وو يو)

2022)تحت رقم)91581.

1061I

COFANAD SARL

«س ت ل ج«
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

COFANAD SARL
 AV(IBN(SINA ، 62000، 39

NADOR MAROC
«س ت ل ج» شركة عات املسؤو ية 

املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي حي اوالد 

ميمون تجزئة اربيب ا ناظور 62000 
ا ناظور املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 
املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
24221

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (27
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)«س ت)

ل ج».
غرض ا شركة بإوجاز):) ول ا سلع)

لحساب ا غير
ا رفع و املناو ة

االستيراد.
:)حي اوالد) عنوان املور االجتماعي)
ميمون تجزئة اربيب ا ناظور)62000 

ا ناظور املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 500.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
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ا سي   وكيلي عاب ):)2.500)حصة)
بويمة)100)درهم  لحصة).

 1.250 (: فتيحة) ا سي 2  وكيلي 
حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

 1.250 (: مريم) ا سي 2  وكيلي 
حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي   وكيلي عاب  عنوا ه(ا))حي)
ا ناظور) اربيب  تجزئة  ميمون  اوالد 

62000)ا ناظور املغرب.
ا سي 2  وكيلي فتيحة عنوا ه(ا))
 15 حي اشوماي طريق ازغنغان رقم)

ا ناظور)62000)ا ناظور املغرب.
عنوا ه(ا)) مريم  ا سي 2  وكيلي 
 15 حي اشوماي طريق ازغنغان رقم)

ا ناظور)62000)ا ناظور املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ا سي   وكيلي عاب  عنوا ه(ا))حي)
ا ناظور) اربيب  تجزئة  ميمون  اوالد 

62000)ا ناظور املغرب
ا سي 2  وكيلي فتيحة عنوا ه(ا))
 15 حي اشوماي طريق ازغنغان رقم)

ا ناظور)62000)ا ناظور املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (10 بتاريخ) با ناضور  االبت ائية 

2022)تحت رقم)703.

1062I

AISSE

ريالد
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

AISSE
 Boulevard Yacoub El ,138

 Mansour, 20 380 Casablanca
 - Maroc ، 20380، Casablanca

Maroc
ريالد شركة عات مسؤو ية مح ود2 

عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي 77 ز وة 

محم  سميحة، ا طابق 8 - 20100 
ا  ار ا بيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
544871

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (27
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)ريالد.
غرض ا شركة بإوجاز):)-)تفويض)

إدار2 املشروع)؛
وا سياحي) ا ذواري  ا ترويج  (-

وإدار2 املمتلكات وإدار2 األصول)؛
-)حياز2 جميع األرا�سي واستغال ها)
مبنى) إلى  وتحويلها  ا وسائل  بكل 

بوص  إعاد2 بيذها أو تأجيرها)؛
حياز2 جميع ممتلكات األرا�سي) (-
الحضرية أو ا ريفية،)واستغال ها بأي)
وسيلة،)وتأجير جميع املباني أو املباني،)
ا ذواري) ا تطوير  عمليات  وجميع 

وا سياحي وا توسيم وا تشيي )؛
-)تطوير املباني،)وال سيما من خالل)
اإلنشاءات) جميع  وتطوير  تشيي  

لجميع ا وجهات وبجميع األعمال)؛
-)بناء)مجمذات سياحية أو عوارية)
مشتركة  الستخ ام) مجمذات  أو 
أو) ا تجاري،) أو  املنهي،) أو  ا سكني،)

ا سياحي)؛
وربما) وإدار2  وتشغيل  حياز2  (-
إعاد2 بيع جميع املمتلكات والحووق)

ا ذوارية وا سياحية واملنوو ة..
ز وة) (77 (: عنوان املور االجتماعي)
 20100  -  8 ا طابق) محم  سميحة،)

ا  ار ا بيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 PRODINVEST ا شركة)
بويمة) حصة  (HOLDING( :( 1.000

100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

 PRODINVEST ا شركة)
ز وة) (77 عنوا ه(ا)) (HOLDING

 20100  8 ا طابق) سميحة،) محم  

ا  ار ا بيضاء)املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) بناني  حكيمة  ا سي 2 

ا شق) ا ذام عين  املنظر  شارع  (462

20153)ا  ار ا بيضاء)املغرب

ا سي  هشام بناني عنوا ه(ا))462 

شارع املنظر ا ذام عين ا شق)20153 

ا  ار ا بيضاء)املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 31 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

ماي)2022)تحت رقم)825655.

1063I

TPC TRADING

TPC TRADING
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

TPC TRADING

 GROUPE ATTAKADDOUM

 GH2 17 ETAGE 2 SIDI

 BERNOUSSI(AIN(SEBAA ،

20610، CASABLANCA(MAROC

TPC TRADING شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي مجموعة 

ا تو م GH2 17 ا طابق 2 سي ي 

ا بر و�سي عين ا سبع - 20610 ا  ار 

ا بيضاء املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

523753

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
تم إع اد ا وا ون) (2021 أكتوبر) (06

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 TPC (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRADING

غرض ا شركة بإوجاز):)بيع و شراء)

جميع أ واع األسماك,)وفواكه ا بحر و)

جميع األجهز2 و مستلزماته.

عنوان املور االجتماعي):)مجموعة)

سي ي) (2 ا طابق) (GH2 17 ا تو م)

ا بر و�سي عين ا سبع)-)20610)ا  ار)

ا بيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 500 (: ا ذطاري) ووسف  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

 500 (: مذطاوي) هارون  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  ووسف ا ذطاري عنوا ه(ا))

155)ق ج) شارع ادريس الحارتي رقم)

20085)ا  ار ا بيضاء) ا  ار ا بيضاء)

املغرب.

ا سي  هارون مذطاوي عنوا ه(ا))

 19000 الجزائر) سطيف  والوة 

سطيف الجزائر.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  ووسف ا ذطاري عنوا ه(ا))

155)ق ج) شارع ادريس الحارتي رقم)

20085)ا  ار ا بيضاء) ا  ار ا بيضاء)

املغرب

ا سي  هارون مذطاوي عنوا ه(ا))

 19000 الجزائر) سطيف  والوة 

سطيف الجزائر

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 26 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

 و بر)2021)تحت رقم)801957.

1064I
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BUSINESS(CONSULT(CABINE(&(ASSOCIES

H.F AMI
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

 BUSINESS(CONSULT(CABINE &

ASSOCIES

مكناس ، 10000، مكناس املغرب

H.F AMI شركة عات املسؤو ية 

املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي محل 
بم شرموساو2 املغاصيين زرهون 

مكناس 50353 مكناس املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

56375

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (24

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 H.F (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AMI

غرض ا شركة بإوجاز):)-بيع  وازم)

املكتب

-االشغال املتنوعة أو ا بناء

-)ا تجار2

محل) (: االجتماعي) املور  عنوان 
زرهون) املغاصيين  بم شرموساو2 

مكناس)50353)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

ما كي) ا زهراء) فاطمة  ا سي 2 

درهم) (100 بويمة) حصة  (500 (:

 لحصة.

 500 (: ا سي  حبيب بن ا ذسري)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ما كي) ا زهراء) فاطمة  ا سي 2 
مغاصيين) موساو2  م شر  عنوا ه(ا))
مكناس) (50353 مكناس) زرهون 

املغرب.
ا ذسري) بن  حبيب  ا سي  
عنوا ه(ا))حي حنان ز وة)02)رقم)10 

خنيفر2)54000)خنيفر2 املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
ما كي) ا زهراء) فاطمة  ا سي 2 
مغاصيين) موساو2  م شر  عنوا ه(ا))
مكناس) (50353 مكناس) زرهون 

املغرب
ا ذسري) بن  حبيب  ا سي  
عنوا ه(ا))حي حنان ز وة)02)رقم)10 

خنيفر2)54000)خنيفر2 املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (09 بتاريخ) بمكناس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2150.
1065I

GECAFISC

Maysha Holdings
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

GECAFISC
 RUE MOHAMED EL 26
 QUORRI(ETG 1 APPT 5
 CASABLANCA ، 20250،

CASABLANCA MAROC
Maysha Holdings شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي 77 ز وة 
محم  سميحة ا طابق 10 ا شوة 
57 - 20040 ا  ارا بيضاء املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
545617

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (24
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Maysha Holdings
تسيير) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

موهى.
ز وة) (77 (: عنوان املور االجتماعي)
محم  سميحة ا طابق)10)ا شوة)57 

- 20040)ا  ارا بيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 10.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  محم  ص قي):)100)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) ص قي  محم   ا سي  
بامليرال ماربيال) (1 كال  ويس مورال)

مالكا)29603)مالكا اسبا يا.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) ص قي  محم   ا سي  
بامليرال ماربيال) (1 كال  ويس مورال)

مالكا)29603)مالكا اسبا يا
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 06 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826362.
1066I

EXPERTS CONSULTING KHALSI

G5 TRAVAUX
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

EXPERTS CONSULTING KHALSI
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
G5 TRAVAUX شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي 214 
ا طابق االول حي املستشفى برج 

موالي عمر - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

56325

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 

ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (11

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 G5 (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRAVAUX

اشغال) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا بناء)املختلفة.

 214 (: االجتماعي) املور  عنوان 

برج) املستشفى  حي  االول  ا طابق 

موالي عمر)-)50000)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 500 (: ا ذرو�سي) سذي   ا سي  

حصة بويمة)50.000)درهم  لحصة).

 500 (: ا شاه ي) محم   ا سي  

حصة بويمة)50.000)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  سذي  ا ذرو�سي عنوا ه(ا))

عمر) موالي  برج  ا سكة  حي  (374

50000)مكناس املغرب.

ا سي  محم  ا شاه ي عنوا ه(ا))

 53000 سبذيون) وحيى  اوت  دوار 

الحاجب املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  سذي  ا ذرو�سي عنوا ه(ا))

عمر) موالي  برج  ا سكة  حي  (374

50000)مكناس املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (06 بتاريخ) بمكناس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2077.

1067I
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EXPERTS CONSULTING KHALSI

ASSAWNE TRANS
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

EXPERTS CONSULTING KHALSI
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
ASSAWNE TRANS شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي 75 املنتزه 
شطر 1 قطاع 3 تجزئة 95 مجاط - 

50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

56309
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (06
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ASSAWNE TRANS
:) ول) بإوجاز) ا شركة  غرض 

املستخ مين لحساب ا غير.
عنوان املور االجتماعي):)75)املنتزه)
(- 95)مجاط) 3)تجزئة) 1)قطاع) شطر)

50000)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 500 (: الحيان) حفيظ  ا سي  
حصة بويمة)50.000)درهم  لحصة).

 500 (: االزو�سي) ابراهيم  ا سي  
حصة بويمة)50.000)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
الحيان عنوا ه(ا)) ا سي  حفيظ 
نسن ا ن) ت �سي  امس كت  دوار 

56000)اوالد تاومة املغرب.
االزو�سي) ابراهيم  ا سي  
توالل) ا ه ى  تجزئة  (177 عنوا ه(ا))

50000)مكناس املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
ومواطن مسيري ا شركة:

الحيان عنوا ه(ا)) ا سي  حفيظ 
نسن ا ن) ت �سي  امس كت  دوار 

50000)اوالد تاومة املغرب
االزو�سي) ابراهيم  ا سي  
توالل) ا ه ى  تجزئة  (177 عنوا ه(ا))

50000)مكناس املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (03 بتاريخ) بمكناس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2045.

1068I

NADOFISC SARL

POISSONS CAP DE L’EAU
إعالن متذ د ا ورارات

NADOFISC SARL
شارع 3 مارس ز وة قرطبة عمار2 
7 شوة رقم 2 ا ناضور ، 62000، 

ا ناضور املغرب
 POISSONS CAP DE L’EAU

«شركة عات املسؤو ية املح ود2»
وعنوان مورها االجتماعي: حي ق ماء 
املحاربين رقم 98 ا ناظور - 62000 

ا ناظور املغرب.
«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 
.21731

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
اتخاع) تم  (2022 ماي) (18 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)
قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
توسيع نشاط ا شركة بإضافة نشاط)
ا  ولي  لبضائع) و  ا وطني  ا نول 

لحسابه الخاص و لحساب ا غير
قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)

تحيين ا نظام االسا�سي  شركة
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
بن  رقم)3:)ا ذي ونص على ماولي:)

نشاط ا شركة
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
02)وو يو) االبت ائية با ناضور بتاريخ)

2022)تحت رقم)926.

1069I

FAIR VALUE

GESAUDIT
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

حل شركة

FAIR VALUE

34 شارع طرابلس ا طابق االول رقم 

2 ، 2000، ا  ار ا بيضاء املغرب

GESAUDIT شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي (في 

طور ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي ا  ار 

ا بيضاء. ا  ار ا بيضاء. 2000 ا  ار 

ا بيضاء. املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.347039

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

2019)تورر حل) 29)دجنبر) املؤرخ في)

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات)

مبلغ) (GESAUDIT ا وحي ) ا شريك 

وعنوان) درهم  (100.000 رأسما ها)

ا بيضاء.) ا  ار  اإلجتماعي  مورها 

ا  ار ا بيضاء.) (2000 ا  ار ا بيضاء.)

املغرب  تيجة ل):)توقف ا نشاط.

و ح د مور ا تصفية ب)39)شارع)

ا بيضاء) ا  ار  طا ب  أبي  بنو  علي 

املغرب)2000)ا  ار ا بيضاء.)املغرب.)

و عين:

و) وادفل  محاسن  ا سي (2))

عنوا ه(ا))27)شارع موالي رشي  أ فا)

2000)ا  ار ا بيضاء.)املغرب كمصفي)

(2)) لشركة.

الح ود) اإلقتضاء) وعن   (

املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 

ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 17 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

731001- رقم) تحت  (2020 فبراور)

.5301

1070I

MACALMA

MACALMA SARL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2

بموت�سى عو  عرفي مؤرخ في 07 

وناور 2022 تم إع اد ا وا ون 

األسا�سي  شركة عات املسؤو ية 

املح ود2

MACALMA SARL باملميزات 

ا تا ية:

شكل ا شركة : شركة عات 

املسؤو ية املح ود2 

 MACALMA : تسمية ا شركة 

 SARL

غرض ا شركة بإوجاز : مطذم

(: االجتماعي) املور  عنوان 

املحل) احصين  مذمور2  228تجزئة 

ا تجاري رقم)02)سال الج و 2 سال.)

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

مبلغ رأسمال ا شركة:

درهم،100.000):)موسم كا تالي

حصة) ا كن اوي:) رجاء) ا سي 2 

500)بويمة)50.000)درهم  لحصة)

 500 ا سي  ادريس ماركي:)حصة)

بويمة)50.000)درهم  لحصة

وا ذائلية) ا شخصية  :األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء)

عنوانها) ا كن اوي  رجاء) ا سي 2 

درب) ا شرقاوي  حمام  ز وة  (205

اخيار سال

 26 عنوا ه) ماركي  ادريس  ا سي  

ز وة لخصاص رقم حي ا وح 2 سال

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوانها) ا كن اوي  رجاء) ا سي 2 

درب) ا شرقاوي  حمام  ز وة  (205

اخيار سال

 26 عنوا ه) ماركي  ادريس  ا سي  

ز وة لخصاص رقم حي ا وح 2 سال.
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باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وناور) (20 بتاريخ) بسال  االبت ائية 

2022)تحت رقم
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري):)

 35303

1071I

 Majalat Consulting SARL(مجاالت  الستشارات

AU

CLOUDIFY
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

 Majalat مجاالت  الستشارات
Consulting SARL AU

رقم 24 ا طابق ا ثاني، عمار2 17، 
تجزئة املسير2، شارع ا رياض، 
املحم وة ، 28810، املحم وة 

املغرب
CLOUDIFY شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 

املسير2 شارع ا رياض عمار2 ف.ب 
17 ا طابق ا ثاني شوة 24 28820 

املحم وة اململكة املغربية
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
30791

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (27
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CLOUDIFY
غرض ا شركة بإوجاز):)استشارات)
حلول) وتو وم  إعالميات  ا ت بير،)
وتجار2) تسويق  مذلوماتية،)
تكوين) إ كترو ية،)خ مات أوفشور،)

وت ريب املوارد ا بشرية..

تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 

ف.ب) عمار2  ا رياض  شارع  املسير2 

 28820  24 ا طابق ا ثاني شوة) (17

املحم وة اململكة املغربية.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

(: الحسني) األزمي  جهاد  ا سي  

درهم) (100 بويمة) حصة  (1.000

 لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

الحسني) األزمي  جهاد  ا سي  

رقم) سفيان  تجزئة  عنوا ه(ا))

 20520 سي ي مذروف) (2 10طابق)

ا  ار ا بيضاء)اململكة املغربية.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

الحسني) األزمي  جهاد  ا سي  

رقم) سفيان  تجزئة  عنوا ه(ا))

 20520 سي ي مذروف) (2 10طابق)

ا  ار ا بيضاء)اململكة املغربية

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية باملحم وة بتاريخ)09)وو يو)

2022)تحت رقم)1132.

1072I

FIDUCIAIRE ET BUSINESS CENTER)شركة)

مح ود2 املسؤو ية عات شريك وحي 

PROSURVEYING
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تحويل املور االجتماعي  لشركة

 FIDUCIAIRE ET BUSINESS

CENTER شركة مح ود2 املسؤو ية 

عات شريك وحي 

شوة 5 عمار2 شهير شارع محم  

ا سادس ز وة سيركوف الج و 2 ، 

24000، الج و 2 املغرب

PROSURVEYING شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

شارع) اإلجتماعي  مورها  وعنوان 

 1 ا راجي) عمار2  (, الخامس) محم  

 24000 (- الج و 2) (, أزمور) (18 شوة)

الج و 2 املغرب.

تحويل املور االجتماعي  لشركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري)

.15477

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تم تحويل) (2022 ماي) (17 املؤرخ في)

املور االجتماعي الحالي  لشركة من)«)

شارع محم  الخامس),)عمار2 ا راجي)

1)شوة)18)أزمور),)الج و 2)-)24000 

محم ) «شارع  إلى) املغرب») الج و 2 

اقامة) (, 2)تجزئة ا فضيلة) (, الخامس)

(- الج و 2) (, أزمور) (10 شوة) (, ب ر)

24000)الج و 2 املغرب».

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية بالج و 2 بتاريخ)02)وو يو)

2022)تحت رقم)27896.

1073I

NEW C.A.A.T. Sarl Au

KOTOPIAP
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

NEW C.A.A.T. Sarl Au

 Av. la(Montagne, Immeuble

 Chakroune(n°14, 3° étage(n°14

، 90040، Tanger(Maroc

KotopiaP شركة عات املسؤو ية 

املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي طريق 

الجبل إقامة شورون 14 ا طابق 3 - 

90040 طنجة املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

114609

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
تم إع اد ا وا ون) (2020 فبراور) (14

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KotopiaP

غرض ا شركة بإوجاز):)مكتبة ودار)

 إل تاج و ا نشر و ا توزيع.

طريق) (: االجتماعي) املور  عنوان 

الجبل إقامة شورون)14)ا طابق)3 - 

90040)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 50.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:

ابراهيم) احم   ابراهيم  ا سي  

احم ):)350)حصة بويمة)100)درهم)

 لحصة).

ابراهيم) محمود  احم   ا سي  

 100 150)حصة بويمة) (: احم  علي)

درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ابراهيم) احم   ابراهيم  ا سي  

ا اله) عب   عنوا ه(ا)) ز ه  احم  

االسكن رية) (21621 رمل) ا وصعي 

مصر.

ابراهيم) محمود  احم   ا سي  

19)ش مسج ) احم  علي عنوا ه(ا))

 21528 منتزه) الخواجه  ارض  قباء)

االسكن رية مصر.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ابراهيم) احم   ابراهيم  ا سي  

ا اله) عب   عنوا ه(ا)) ز ه  احم  

االسكن رية) (21621 رمل) ا وصعي 

مصر

ابراهيم) محمود  احم   ا سي  

19)ش مسج ) احم  علي عنوا ه(ا))

 21528 منتزه) الخواجه  ارض  قباء)

االسكن رية مصر

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

مارس) (25 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2021)تحت رقم)240745.

1074I
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FIDUCIAIRE IBN ROCHD

NINI CASH
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

شارع الحسن ا ثاني رقم 81 حي 

 avenue سيطا سوق ا سبت

 hassan 2 n°81 cité(suta(souk

sebt، 23550، سوق ا سبت املغرب

NINI CASH شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي دوار اوالد 
مراح جماعة سي ي عي�سى سوق 

ا سبت - 23550 سوق ا سبت 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

399

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (24

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 NINI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CASH

تحويل) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

االموال.

دوار) (: االجتماعي) املور  عنوان 

عي�سى) سي ي  جماعة  مراح  اوالد 

سوق ا سبت)-)23550)سوق ا سبت)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: ا سي 2 الحريفي مو ود2)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)
وصفات ومواطن ا شركاء):

مو ود2) الحريفي  ا سي 2 
35)سوق) عنوا ه(ا))حي سيطا ا رقم)
ا سبت)23550)سوق ا سبت املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
عنوا ه(ا)) ا شرقي  ا نيني  ا سي  
96)حي ابن رش ) تجزئة ا سمار2 رقم)

تمار2)12004)تمار2 املغرب
حي) ا سي  ا نيني عزيز عنوا ه(ا))
سوق) (23550 ا سبت) سوق  سيطا 

ا سبت املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
االبت ائية بسوق ا سبت اوالد ا نمة)
رقم) تحت  (2022 وو يو) (09 بتاريخ)

.278

1075I

MULTIGEST CONSULTING

GIBIER COHA SARL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

رفع رأسمال ا شركة

MULTIGEST CONSULTING
88 ز وة الحبوب وادي زم ، 25350، 

وادي زم املغرب
GIBIER COHA SARL شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي دوار 

الخطاطبة ا طرش ا سماعلة وادي 
زم - 25350 وادي زم املغرب.

رفع رأسمال ا شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.1173
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تم) (2022 وو يو) (01 في) املؤرخ 
ق ره) بمبلغ  ا شركة  رأسمال  رفع 
 40.000» أي من) درهم») (260.000»
عن) درهم») (300.000» إلى) درهم»)
أو) حصص  و وة  تو وم  (: طريق)

عينية.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
10)وو يو) االبت ائية بوادي زم بتاريخ)

2022)تحت رقم)61.

1076I

FHF

SHAN METAL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

حل شركة

FHF

 N°249 Bd(Yacoub(El(Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca

MAROC

SHAN METAL شركة عات 
املسؤو ية املح ود2(في طور 

ا تصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي 202 شارع 

عب  املومن رقم 5 ا طابق االر�سي - . 

ا  ار ا بيضاء املغرب.

حل شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.504357

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تورر حل) (2022 أبريل) (30 املؤرخ في)

املح ود2) املسؤو ية  عات  شركة 

رأسما ها) مبلغ  (SHAN METAL

مورها) وعنوان  درهم  (100.000

اإلجتماعي)202)شارع عب  املومن رقم)

ا  ار ا بيضاء) (. (- ا طابق االر�سي) (5

ع م مزاو تها الي) (: املغرب  تيجة ل)

نشاط تجاري.

و ح د مور ا تصفية ب)202)شارع)

عب  املومن رقم)5)ا طابق االر�سي)-).)

ا  ار ا بيضاء)املغرب.)

و عين:

عنوا ه(ا)) و  رام  ب�سي  ا سي (2))

 8 مارس اقامة فادي رقم) (10 شارع)

((2) املغرب كمصفي) ا  ار ا بيضاء) (.

 لشركة.

الح ود) اإلقتضاء) وعن   (

املخو ة) ا صالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر2  محل   هم 

ا ذوود و ا وثائق املتذلوة با تصفية):)

202)شارع عب  املومن رقم)5)ا طابق)

االر�سي ا  ار ا بيضاء

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 10 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)827331.

1077I

CONSEILS EVERNAGE

EBN CONSTRUCTION
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM(JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

EBN CONSTRUCTION شركة 
عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي شوة 
رقم 17 عمار2 جوهر2 شارع عالل 
ا فا�سي مراكش - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

126223
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (10
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 EBN (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CONSTRUCTION
منذش) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

عواري.
اشغال ا بناء)املختلفة.

عنوان املور االجتماعي):)شوة رقم)
17)عمار2 جوهر2 شارع عالل ا فا�سي)

مراكش)-)40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
 330 (: ا ناعوري) عتيق  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
ا سي  رياض بوزاو 2):)340)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
ا سي   ور ا  ون ا ناعوري):)330 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
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ا سي  عتيق ا ناعوري عنوا ه(ا))
ا حي املحم ي شارع يذووب املنصور)

مراكش) (40000 ا  ودوات) بوكار 

املغرب.

عنوا ه(ا)) بوزاو 2  رياض  ا سي  

امرشيش ا بستان)1)حرف و رقم)08 

مراكش)40000)مراكش املغرب.

ا ناعوري) ا  ون  ا سي   ور 

تجزئة املنار كودوة ا ذبي ) عنوا ه(ا))

 40000 س91  عمار2  (17 شوة)

مراكش املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) بوزاو 2  رياض  ا سي  

امرشيش ا بستان)1)حرف و رقم)08 

مراكش)40000)مراكش املغرب

ا سي  عتيق ا ناعوري عنوا ه(ا))
ا حي املحم ي شارع يذووب املنصور)

مراكش) (40000 ا  ودوات) بوكار 

املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (07 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136549.

1078I

LES 2 SUD

هاي إيموبيلي
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تحويل املور االجتماعي  لشركة

LES 2 SUD

 Quartier Industriel Sidi Ghanem

 N°158 Premier 1er(Etage

 Bureau(N°37 BIS 2 Marrakech ،

40000، MARRAKECH(MAROC

هاي إوموبيلي شركة عات املسؤو ية 

املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي 786 

مكتب رقم 2 املسار طريق 

أسفي مراكش أسفي مراكش 

comptabilite@bluxuryliving.

com مراكش املغرب .

تحويل املور االجتماعي  لشركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.116541

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

تم تحويل) (2022 ماي) (20 املؤرخ في)

من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 

طريق) املسار  (2 رقم) مكتب  (786»

مراكش) أسفي  مراكش  أسفي 

comptabilite@bluxuryliving.

«إقامة) إلى) (» املغرب) مراكش  (com

طابق) (341 رقم) عباد  سي ي 

مراكش) (4 رقم) مكتب  سفلي 

comptabilite@bluxuryliving.

com)مراكش املغرب)«.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (07 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)116541.

1079I

CABINET RAMI EXPERTISE

SAFA STUDY
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
إنشاء)فرع تابع  لشركة

CABINET RAMI EXPERTISE

 Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal

 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

SAFA STUDY شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 83 

شارع زرقطوني إقامة  يمون ا شوة 

رقم 12 ڭيليز مراكش - 40000 

مراكش املغرب .

إنشاء فرع تابع  لشركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.72815

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

2022)تورر إنشاء) 04)ماي) املؤرخ في)

ا تسمية) تحت  تابع  لشركة  فرع 

با ذنوان) ا كائن  و  (SAFA STUDY

املكتب رقم)15)ا طابق)3)ا ذمار2 رقم)

 30000 (- 3)شارع عالل بن عب  هللا)

طرف) من  املسير  و  املغرب  فاس 

ا سي (2))اباها محم .

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (07 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2968.

1080I

THINK TECHNOLOGIES

THINK TECHNOLOGIES
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

THINK TECHNOLOGIES

شارع موالي إسماعيل، 14 عمار2 

موالي إسماعيل ا طابق ا ثا ث 

، رقم 9 طنجة. ، 90000، طنجة 

املغرب

THINK TECHNOLOGIES شركة 

عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

موالي إسماعيل، 14 عمار2 موالي 

إسماعيل ا طابق ا ثا ث ، رقم 9 

طنجة. - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

127969

في) مؤرخ  موثق  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (31

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 THINK(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TECHNOLOGIES

دعم) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

وخ مات ا كمبيوتر

ا كمبيوتر) أجهز2  وبيع  شراء)

وا لوازم املكتبية)

املذ ات) جميع  وتص ور  استيراد 

تكنو وجيا) بنشاط  املتذلوة 

املذلومات.

شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 

موالي) عمار2  (14 إسماعيل،) موالي 

 9 رقم) (، ا ثا ث) ا طابق  إسماعيل 

طنجة.)-)90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 10.000 ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كا تالي:

100)حصة) (: ا سي   بيل ا طا بي)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) ا طا بي  ا سي   بيل 
تجزئة رياض أهال)2)ز وة)54)رقم)36 

90000)طنجة املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) ا طا بي  ا سي   بيل 
تجزئة رياض أهال)2)ز وة)54)رقم)36 

9000)طنجة املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (07 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)5432.

1081I

MAIROUCHE FISC

 CRECHE ET MATERNEL

SIJILMASSA PRIVEE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

تأسيس شركة

MAIROUCHE FISC

155 شارع محم  ا سادس اقامة 

سلمى ا طابق االول رقم 03 كلميم ، 

81000، كلميم املغرب

 CRECHE ET MATERNEL

SIJILMASSA PRIVEE شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي حي تيرت 

ا ذليا ز وة 9 بلوك ا رقم 6 - 81000 

كلميم املغرب
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تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

4171

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 

ا وا ون) إع اد  تم  (2022 وو يو) (24

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 CRECHE ET MATERNEL (:

.SIJILMASSA PRIVEE

مؤسسة) (: غرض ا شركة بإوجاز)

 لتذليم امل ر�سي الخصو�سي.

:)حي تيرت) عنوان املور االجتماعي)

ا ذليا ز وة)9)بلوك ا رقم)6 - 81000 

كلميم املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

مبلغ رأسمال ا شركة:)1.264.000 

درهم،)موسم كا تالي:

 12.640 (: ووسف) بابا  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) ووسف  بابا  ا سي  

 81000  19 ز وة) (02 حي ا سذ وين)

كلميم املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) ووسف  بابا  ا سي  

 81000  19 ز وة) (02 حي ا سذ وين)

كلميم املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (01 بتاريخ) بكلميم  االبت ائية 

2022)تحت رقم)209/2022.

1082I

FIDUCIAIRE ZERROUKI

BEIN TOPOGRAPHIE
إعالن متذ د ا ورارات

FIDUCIAIRE ZERROUKI

 36RUE DE CASABLANCA APT.2

 BP 577 OUJDA(PRINCIPALE،

60000، OUJDA(MAROC

BEIN TOPOGRAPHIE «شركة 

عات املسؤو ية املح ود2 عات 

ا شريك ا وحي »

وعنوان مورها االجتماعي: 122 شارع 

ا  رفوفي ا طابق ا ثاني - 60000 

وج 2 املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.33957

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

2021)تم اتخاع) 29)دجنبر) املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)

قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

 90000 بمبلغ) ا شركة  رأسمال  رفع 

 100000 الى) (10000 من) أي  درهم 

اكتتاب) طريق  عن  د ك  و  درهم 

حصص ج و 2

قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)

شارع) من  االجتماعي  املور  تحويل 

الى) وج 2  ا ثاني  ا طابق  ا  رفوفي 

شارع ا  رفوفي ا طابق ا ثاني مكتب)

رقم)10)وج 2

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

بن  رقم)5:)ا ذي ونص على ماولي:)

املور االجتماعي

بن  رقم)6:)ا ذي ونص على ماولي:)

الحصص

بن  رقم)7:)ا ذي ونص على ماولي:)

رأس املال)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

فبراور) (10 بتاريخ) بوج 2  ا تجارية 

2022)تحت رقم)490.

1083I

FIDUCIAIRE ZERROUKI

BAA STARS TRAV
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تحويل املور االجتماعي  لشركة

FIDUCIAIRE ZERROUKI
 36RUE DE CASABLANCA APT.2

 BP 577 OUJDA(PRINCIPALE،
60000، OUJDA(MAROC

BAA STARS TRAV شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي 8 و 10 

تجزئة أو.ل.م واد ا ناشف - 60000 
وج 2 املغرب.

تحويل املور االجتماعي  لشركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.31443
ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
املؤرخ في)02)دجنبر)2021)تم تحويل)
من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 
تجزئة أو.ل.م واد ا ناشف) (10 و) (8»
«شوة) إلى) املغرب») وج 2  (60000  -
ا طابق ا ثاني)69)تجزئة ا طيب طريق)

جراد2)-)60000)وج 2 املغرب».
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وناور) (03 بتاريخ) بوج 2  ا تجارية 

2022)تحت رقم)18.

1084I

RAHHALI CONSEIL

FOOD ON DELIVERY
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

RAHHALI CONSEIL
 lot(al(azzouzia(marrakech 1482

، 40000، Marrakech(Maroc
FOOD ON DELIVERY شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 
ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي م 7عمار2 
27، رقم 7، تجزئة شمس امل ونة 
1، تاسلطا ت، مراكش - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

126163

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (27

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 FOOD(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ON DELIVERY

مستغل) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

موش 2.

عنوان املور االجتماعي):)م)7عمار2)
امل ونة) شمس  تجزئة  (،7 رقم) (،27

 40000 (- مراكش) تاسلطا ت،) (،1

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: ه ى  ذظم) ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) ه ى  ذظم  ا سي 2 
اقامة ادن بارك بلوك)12)رقم ا شوة)

أك ال،) ا سياحية  املنطوة  (،42

مراكش)40000)مراكش املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) ه ى  ذظم  ا سي 2 
اقامة ادن بارك بلوك)12)رقم ا شوة)

أك ال،) ا سياحية  املنطوة  (،42

مراكش)40000)مراكش املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (06 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136490.

1085I
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conseils sarl

 SOCIETE TOURISTIQUE
 IMMOBILIERE

MEDITERRANENNE
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تذيين مسير ج و   لشركة

conseils sarl
شارع  بنان اقامة وامنة 1 مكتب 
رقم 19 طنجة، 90000، طنجة 

املغرب
 SOCIETE TOURISTIQUE

 IMMOBILIERE
MEDITERRANENNE شركة عات 

املسؤو ية املح ود2
وعنوان مورها اإلجتماعي 1 شارع 
بصادونا - 90000 طنجة املغرب.

تذيين مسير ج و   لشركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.4613
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
2018)تم تذيين) 06)غشت) املؤرخ في)
مسير ج و   لشركة ا سي (2))كا وني)

اسماء)كمسير آخر
تبذا  وبول استوا ة املسير.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
22) و بر) بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2018)تحت رقم)218947.

1086I

DERDABI ACCOUNTING(ا  ردابي أكو تينغ

 SOCIETE BEN KARRICH
VERT

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

تأسيس شركة

 DERDABI ا  ردابي أكو تينغ
ACCOUNTING

شارع موالي عب  ا سالم، رقم 34، 
 AV. ا طابق ا ثاني، رقم 3، املضيق
 MLY(ABDESLAM, N° 34, 2ème

 ،étage, n°3, M›diq ، 93200
MAROC املغرب M›DIQ املضيق

 SOCIETE BEN KARRICH VERT
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 
مذركة أ وال، رقم 16، ا طابق 

األر�سي، رقم 3، تطوان - 93000 
تطوان املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
31709

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (24
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE BEN KARRICH VERT
اإل تاج و) (: غرض ا شركة بإوجاز)

ا تسويق ا فالحي.
شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 
ا طابق) (،16 رقم) أ وال،) مذركة 
 93000 (- تطوان) (،3 رقم) األر�سي،)

تطوان املغرب.
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:
ا سي  علي ا غازي):)1.000)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
حي) ا سي  علي ا غازي عنوا ه(ا))
فم ا ذليق،)شارع ا نصر،)رقم)110،)

املضيق)93200)املضيق املغرب.
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:
حي) ا سي  علي ا غازي عنوا ه(ا))
فم ا ذليق،)شارع ا نصر،)رقم)110،)

املضيق)93200)املضيق املغرب
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (08 بتاريخ) بتطوان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1350.
1087I

STE ANGLE DE GESTION SARL

VIVA ABDELOUAHID
شركة عات املسؤو ية املح ود2

رفع رأسمال ا شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحم  الحريزي تجزئة 

ا تمسماني رقم 6 اقامة باريس- أ 
تطوان ، 93000، تطوان املغرب

VIVA ABDELOUAHID شركة عات 
املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي حي احريق 
مرتيل - 93000 تطوان مغرب.

رفع رأسمال ا شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.23145
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
رفع) تم  (2022 ماي) (30 في) املؤرخ 
رأسمال ا شركة بمبلغ ق ره)«90.000 
إلى) درهم») (50.000» أي من) درهم»)
«140.000)درهم»)عن طريق):)تو وم)

حصص  و وة أو عينية.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (08 بتاريخ) بتطوان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)1346.
1088I

PF EXPERTS

MARRAKECH DRESS
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
قفل ا تصفية

بف اكسبر
عطية جليز مراكش ، املغرب شارع 

بن 32
مراكش دريس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي : عن  بف 
اكسبر ز وة ابن عطية عمار2 بن عب  

ا رازق شوة13 املغرب 
قفل ا تصفية

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 
87423

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 
2022)تورر حل) 28)فبراور) املؤرخ في)
مراكش دريس شركة عات مسؤو ية)
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  مبلغ)

وعنوان) درهم  (10.000 رأسما ها)

اكسبر) بف  عن   اإلجتماعي  مورها 
ز وة ابن عطية عمار2 بن عب  ا رازق)

األزمة) ل  املغرب  تيجة  شوة13)

ا ناتجة عن كوفي )19-
و عين ا سي   صر ا  ون أغيول)

 13015 و عنوا ه تجزئة لي جو فغي)

تم) ق   و  كمصفي  لشركة  مرسيليا 

 28 انذواد الجمذية الختامية بتاريخ)

فبراور)2022)وفي عن  بف اكسبر ز وة)
ابن عطية عمار2 بن عب  ا رازق)

و ق  تم انذواد الجمذية الختامية)

بتاريخ)28)فبراور)2022

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

مارس) (29 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)134358

1089I

cabinet(fiduciaire(zghoud

OUDA CARS SARL
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

cabinet(fiduciaire(zghoud

 AVE ABI HASSAN CHADILI

 RESIDENCE(EDDAI(N°2 ،

90010، TANGER(MAROC

OUDA CARS SARL شركة عات 

املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 

ا ورود رقم 50 ا سفلي ا ذوامة - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

128049

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 وو يو) (02

املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 OUDA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CARS SARL
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كراء) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

ا سيارات ب ون سائق.

تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 

(- ا ذوامة) ا سفلي  (50 رقم) ا ورود 

90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

حصة) (750 (: فري ) عودا  ا سي  

بويمة)100)درهم  لحصة).

ا سي 2 عودا أسامة):)250)حصة)

بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

عنوا ه(ا)) فري   عودا  ا سي  

ا ذوامة) (50 رقم) ا ورود  تجزئة 

90000)طنجة املغرب.

 26 ا سي  عودا أسامة عنوا ه(ا))

90010)طنجة) شارع برشلو ة طنجة)

املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

 26 ا سي  أسامة عودا عنوا ه(ا))

90010)طنجة) شارع برشلو ة طنجة)

املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (09 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)254626.

1090I

centre(d’affaires(sicilia

 LAANAITI MECANIQUE
GENERALE

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

 ذناوتي ميكا يك جينيرال شركة 

عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي ز وة 28 

حي الجريفات اسفي 46000 اسفي 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

12821

في) مؤرخ  موثق  عو   بموت�سى 

ا وا ون) إع اد  تم  (2022 أبريل) (10

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):) ذناوتي)

ميكا يك جينيرال

اعمال) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

امليكا يك ا ذامة  لمركبات.

 28 ز وة) (: عنوان املور االجتماعي)

اسفي) (46000 الجريفات اسفي) حي 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)100)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

(: ا ذناوتي) ا رحيم  عب   ا سي  

درهم) (100 بويمة) حصة  (1.000

 لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا ذناوتي) ا رحيم  عب   ا سي  

حي) بوج ور  شارع  (261 عنوا ه(ا))

ا كورس)46000)اسفي املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا رحيم) عب   ا سي  

ا ذناوتيذنوا ه(ا))261)شارع بوج ور)

حي ا كورس)46000)اسفي ا بل 

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) بآسفي  االبت ائية 

2022)تحت رقم)12821 

1091I

MOGADOR CONSULTING

M&S MAISON DE TISSUS
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

MOGADOR CONSULTING
 APPT(RDC(N° 385 RUE

 KENITRA(BORJ 1 ، 44000،
ESSAOUIRA MAROC

 M&S(MAISON(DE(TISSUS
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي كراج رقم 
183 تجزئة ا بحير2 ا شطر ا رابع - 

44000 ا صوير2 املغرب 
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 
6197

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 وو يو) (01
مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 
ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 
ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
 M&S (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.MAISON DE TISSUS
تجار2) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

االفرشة املنز ية).
عنوان املور االجتماعي):)كراج رقم)
(- تجزئة ا بحير2 ا شطر ا رابع) (183

44000)ا صوير2 املغرب).
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).
ا شركة:) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)موسم كا تالي:
 1.000 (: ازوين) جمال  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).
وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):
عنوا ه(ا)) ازوين  جمال  ا سي  
ا رابع) ا شطر  ا بحير2  تجزئة  (183

44000)ا صوير2 املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

عنوا ه(ا)) ازوين  جمال  ا سي  

ا رابع) ا شطر  ا بحير2  تجزئة  (183

44000)ا صوير2 املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

االبت ائية با صوير2 بتاريخ)10)وو يو)

2022)تحت رقم)212.

1092I

BOUCHTA COMPTA

E.S.D TECHNOLOGIE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

BOUCHTA COMPTA

 RUE MASSINET RES.

 CHAIME»B» 1erETAGE(N° 3 ،

90000، TANGER(MAROC

E.S.D TECHNOLOGIE شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي ساحة 

ا روداني ز وة عب  هللا ا هبطي 

عمار2 ا و س رقم 34 - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

127815

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (20

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

 E.S.D (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TECHNOLOGIE

بيع) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

االجهز2 املذلوماتية.
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ساحة) (: االجتماعي) املور  عنوان 

ا روداني ز وة عب  هللا ا هبطي عمار2)

طنجة) (90000  -  34 رقم) ا و س 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: ادريس) ا صادقي  ا سي  

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

 1000 (: ادريس) ا صادقي  ا سي  

بويمة)100)درهم.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  ا صادقي ادريس عنوا ه(ا))

شارع عب  هللا كنون اقامة امينة)1)ط)

7)ا شوة)151 90000)طنجة املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  ا صادقي ادريس عنوا ه(ا))

شارع عب  هللا كنون اقامة امينة)1)ط)

7)ا شوة)151 90000)طنجة املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (02 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)5198.

1093I

NEW C.A.A.T. Sarl Au

هاند تو هاند لوجيستيك 
HAND TO HAND LOGISTIC

إعالن متذ د ا ورارات

NEW(C.A.A.T. Sarl(Au

 Av. la(Montagne, Immeuble

 Chakroune(n°14, 3° étage(n°14

، 90040، Tanger(Maroc

 HAND ها   تو ها    وجيستيك

TO HAND LOGISTIC «شركة 

عات املسؤو ية املح ود2»

وعنوان مورها االجتماعي: طريق 

الجبل إقامة شورون رقم 14 

ا طابق 3 - 90040 طنجة املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.97881

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
اتخاع) تم  (2022 ماي) (17 في) املؤرخ 

ا ورارات ا تا ية:)
قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)
 100 تجارية،) حصة  (500 تفويت)
مملوكة) ا واح 2،) درهم  لحصة 
ا سي ) أنس  فائ 2  ا ورطبي   لسي  
رقم) أمين  محم   حليش  أقلعي 
بتاريخ) (K464000 ا وطنية) بطاقته 

17)ماي)2022
قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)
 100 تجارية،) حصة  (500 تفويت)
مملوكة) ا واح 2،) درهم  لحصة 
 لسي  حيمي ا ص وق  فائ 2 ا سي )
أزحاف عب  هللا رقم بطاقته ا وطنية)

K806761)بتاريخ)17)ماي)2022
قرار رقم)3:)ا ذي ونص على ماولي:)
تبذا  وبول استوا ة ا سي  ا ورطبي)
أنس،)تم تذيين ا سي  أقلعي حليش)
 K464000 محم  أمين رقم بطاقته)

مسيرا وحي ا  لشركة
قرار رقم)4:)ا ذي ونص على ماولي:)

تحيين ا وا ون األسا�سي  لشركة
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
بن  رقم)7:)ا ذي ونص على ماولي:)
يساهم ا سي  أزحاف عب  هللا بمبلغ)
50000)درهم و ا سي  أقلعي حليش)

محم  أمين بمبلغ)50000)درهم
بن  رقم)8:)ا ذي ونص على ماولي:)
املكو ة) تجارية  حصة  (1000 تتوزع)
حصة) (500 بين) ا شركة   رأسمال 
 لسي  أزحاف عب  هللا و)500)حصة)

 لسي  أقلعي حليش محم  أمين
بن  رقم)15:)ا ذي ونص على ماولي:)
تم تذيين ا سي  أقلعي حليش محم )
 1992  09  09 بتاريخ) مزداد  أمين 
بطنجة و ا ساكن بطنجة ا برا ص)2 
تجزئة  رجس ز وة ا شهي  عالل بن)
 K464000(ق ور رقم)56)رقم بطاقته

مسيرا وحي ا  لشركة
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
ماي) (27 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2022)تحت رقم)254137.

1094I

STE GIANTLINK DIGITAL 

جاينت لينك دجيطال
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تحويل املور االجتماعي  لشركة

STE GIANTLINK DIGITAL
 4EME ETAGE BUREAU N°25
 IMM. N°20 AV.ALLAL(BEN

 ABDELLAH,RUE(JARIR-FES(VN ،
30000، FES(MAROC

جاونت  ينك دجيطال شركة عات 
املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع أبي 
حيان توحي ي رقم 8 شوة 2 فاس - 

30000 فاس املغرب.
تحويل املور االجتماعي  لشركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.55239

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
2022)تم تحويل) 11)أبريل) املؤرخ في)
من) الحالي  لشركة  االجتماعي  املور 
«شارع أبي حيان توحي ي رقم)8)شوة)
إلى) فاس املغرب») (30000 (- فاس) (2
«شارع عالل بن عب  هللا ز وة جرير)
عمار2 رقم)20)ا طابق ا رابع شوة)25 

فاس)-)30000)فاس املغرب».
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (09 بتاريخ) بفاس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2490.
1095I

KHOUYI BADIA

STE CARMELLA SARL
إعالن متذ د ا ورارات

KHOUYI BADIA
مكناس ، 50000، مكناس املغرب
STE CARMELLA SARL «شركة 

عات املسؤو ية املح ود2»
وعنوان مورها االجتماعي: تجزئة 

مرجان 2 رقم 633 - 50000 مكناس 
املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.31343
بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)
تم اتخاع) (2022 وو يو) (07 املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)

على) ونص  ا ذي  (:1- رقم) قرار 
املنكوب) ا سي 2  تذيين  (- ماولي:)
مجي 2 مغربية الجنسية من موا ي )
الحاملة  بطاقة) (10/09/1982
 712334 دال) ا وطنية  ا تذريف 
 2 ا نهضة) حي  (423 في) واملويمة 
كمسير2) ا رباط  املج   مجموعة 
غير) مشاركة  فتر2  غير  ج و 2 
تذ ول ا وا ون األسا�سي) (- مح ود2.)

 لشركة.).
وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)
ونص) ا ذي  (:13-16 رقم) بن  
تذيين ا سي 2 املنكوب) (- على ماولي:)
مجي 2 مغربية الجنسية من موا ي )
الحاملة  بطاقة) (10/09/1982
 712334 دال) ا وطنية  ا تذريف 
 2 ا نهضة) حي  (423 في) واملويمة 
كمسير2) ا رباط  املج   مجموعة 
غير) مشاركة  فتر2  غير  ج و 2 
تذ ول ا وا ون األسا�سي) (- مح ود2.)

 لشركة.)
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (09 بتاريخ) بمكناس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2145.
1096I

FIDURADOU

كورمانديز فاست فود
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

FIDURADOU
 N°250 ETG 2 RUE(SAAD(BN
 ABI OUAQQASS AV QODS
 MASSIRA 2 D(MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

كورما  وز فاست فود شركة عات 
مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي دار حمراء 
تجزئة الحسنية رقم 83 شارع عالل 
ا فا�سي مراكش شارع عالل ا فا�سي 

مراكش 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة عات مسؤو ية 
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مح ود2 عات ا شريك ا وحي  

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

123159

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 

تم إع اد ا وا ون) (2022 فبراور) (21

مسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

ا وحي ) ا شريك  عات  مح ود2 

باملميزات ا تا ية:

عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

ا شريك) عات  مح ود2  مسؤو ية 

ا وحي .

عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

كورما  وز فاست فود.

و) قهى  (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

مطذم واع اد ا وجبات الخفيفة.

عنوان املور االجتماعي):)دار حمراء)

83)شارع عالل) تجزئة الحسنية رقم)

ا فا�سي مراكش شارع عالل ا فا�سي)

مراكش)40000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

 1.000 (: ا سي 2 اومان ا ذاطفي)

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي 2 اومان ا ذاطفي عنوا ه(ا))

 40000 مراكش) (2 تاركة) حي  (188

مراكش املغرب.

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي 2 اومان ا ذاطفي عنوا ه(ا))

 40000 مراكش) (2 تاركة) حي  (188

مراكش املغرب

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

فبراور) (28 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2363.

1097I

COMPTAMED

ARBEL SERVICES
إعالن متذ د ا ورارات

COMPTAMED

 BAB(ANASSI 2 GH 04 4 EME

 ETAGE AHAL ALGHLAM CASA

 ، 200000، CASABLANCA

MAROC

ARBEL SERVICES «شركة عات 

املسؤو ية املح ود2»

وعنوان مورها االجتماعي: 67 ز وة 

عزيز بالل ا طابق ا ثاني رقم 3 

املذاريف ا  ار ا بيضاء - - ا  ار 

ا بيضاء املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.426867

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

تم اتخاع) (2022 أبريل) (20 املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)

قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

تم رفع راسمال ا شركة بمبلغ ق ره)

ا راسمال) درهم  يصبح  (2740000

درهم عن طريق) (5480000 الج و )

تو وم حصص عينية

قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)

تذيين عز ا  ون  اجي كمسير مشارك)

املح ود2) املسؤو ية  عات   لشركة 

بصفة دائمة

قرار رقم)3:)ا ذي ونص على ماولي:)

املسؤو ية) عات  شركة  من  ا تحول 

شركة) إلى  وحي   بشريك  املح ود2 

عات املسؤو ية املح ود2)

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

على) ونص  ا ذي  (:6 رقم) بن  

كا تالي:) ا شركاء) مساهمة  ماولي:)

بمبلغ) حسن  اجي  ا سي   مساهمة 

2740000.00)درهم ومساهمة) ق ره)

ق ره) بمبلغ  ا  ون  اجي  عز  ا سي  

بذ ك) وكون  درهم  (2740000.00

مجموع املساهمة بحصص عينية و)

 و وة)5480000.00)درهم).

على) ونص  ا ذي  (:7 رقم) بن  
اجتماعية) حصة  (27400 ماولي:)
27400)حصة)  لسي  حسن  اجي و)

اجتماعية  لسي  عز ا  ون  اجي
على) ونص  ا ذي  (:14 رقم) بن  
عز ا  ون  اجي و حسن  اجي) ماولي:)
املسؤو ية) عات  كمسيرون  لشركة 

املح ود2 بصفة دائمة
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
 09 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)827163.

1098I

GMGF

 STE PATISSERIE MOLINO
SARL

شركة عات املسؤو ية املح ود2
مالءمة ا نظام األسا�سي  لشركة

GMGF
ز وة ا بشير ابراهيمي اقامة ا شرف 
ج3 ا طابق ا رابع شوة رقم 12 ، 
MAROC 20500، ا  ار ا بيضاء

 STE PATISSERIE MOLINO SARL
«شركة عات املسؤو ية املح ود2»

وعنوان مورها االجتماعي: 33 ,ز وة 
عالل بن أحم  أمكيك بلفي ور ا  ار 

ا بيضاء - 20300 ا  ار ا بيضاء 
املغرب.

«مالءمة ا نظام األسا�سي  لشركة»
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.516781
بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

املؤرخ في)03)وو يو)2022
األسا�سي) ا نظام  مالءمة  تورر 
ا وا ون:) موتضيات  مع   لشركة 
*مالءمة األ ظمة مع أحكام ا وا ون)

الج و 2.
الج و ) األسا�سي  ا نظام  *إقرار 

وإ غاء)ا و وم.
*ا صالحيات املمنوحة  إلجراءات)

ا شكلية
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
 09 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)827205.

1099I

EXPERTS COM

nord bruyere
شركة عات املسؤو ية املح ود2

قفل ا تصفية

Nord Bruyere

شركة عات املسؤو ية املح ود2 

مورها اإلجتماعي : 89 تجزئة 

ا وادرية طنجة 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

3045

قفل ا تصفية

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

1978)تورر حل) 24)فبراور) املؤرخ في)

شركة  ور بروير)

املح ود2) املسؤو ية  عات  شركة 

درهم) (1.000.000 رأسما ها) مبلغ 

تجزئة) (89 وعنوان مورها اإلجتماعي)

ا وادرية طنجة)–)

املسجلة) الخسائر   تيجة ملجموع 

تتجاوز  صف) الحسابات  دفتر  في 
رأسمال ا شركة

:وعين

و) الجاح�سي  مليكة  ا سي 2 

طنجة) (- (4 عنوانها شارع الجبل رقم)

كمصفية  لشركة)

بن  او  و عنوانها) ا سي 2 شيماء)

شارع الجبل رقم)4)-)طنجة كمصفية)

 لشركة)

وق  تم انذواد الجمذية الختامية)

بتاريخ)31)دجنبر)2018)وفي)89)تجزئة)

ا وادرية جبل طنجة

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يوز) (05 بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2021)تحت رقم)244148

1100I

مكتب املوثوة االستاد2 دونا بغ ادي

CONSULTING IMPORT-

EXPORT
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تغيير تسمية ا شركة

شركة

 HOLDING(SZ(HA & PARTNERS
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SARL AU

راسما ها 100.000,00 درهم

ز وة دوكسمود ا طابق األول شوة 2 

بن ج وة ا  ار ا بيضاء05

ا سجل ا تجاري : 387761

بموت�سى املحضر الجمع  ورارات)

بتاريخ30  املنذو   ا وحي   ا شريك 

/05/2022تم إتخادا ورارات ا تا ية:

من«) ا شركة  سم  تغييرا  (•

CONSULTING IMPORT-

 HOLDING SZ HA(»إلى(«(EXPORT

PARTNERS)&)»؛

3من) و) ا فصلين2) •ا تذ ول 

ا نظام األسا�سي.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

بتاريخ) ا بيضاء،) با  ار  ا تجارية 

07/06/2022،)تحت ع د)826766.

1101I

مكتب املوثوة االستاد2 دونا بغ ادي

 HOLDING SZ HA &

PARTNERS

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

تغيير نشاط ا شركة

 HOLDING(SZ(HA & PARTNERS

SARL AU

درهم 100.000,00 راسما ها

ز وة دوكسمود ا طابق األول شوة 2 

بن ج وة ا  ار ا بيضاء 05

ا سجل ا تجاري : 387761

بموت�سى املحضر الجمع  ورارات)

بتاريخ) املنذو   ا وحي   ا شريك 

ا ورارات) إتخاد  تم  (05/2022/  30

ا تا ية:

•)تغييرا نشاط اإلجتماعي  لشركة)

املا ية) األوراق  محفظة  :إدار2 

وا سن ات ا صادر2 عن أي شخص)

مذنوي.

من) (3 و) (2 ا فصلين) ا تذ ول  (•

ا نظام األسا�سي.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

بتاريخ) (، با  ارا بيضاء) ا تجارية 

07/06/2022،)تحت ع د)826766.

1102I

MACOSIS CONSULTING

VALOGREEN

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

تفويت حصص

MACOSIS CONSULTING

 RCE(ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD

 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC

VALOGREEN شركة عات 

مسؤو ية مح ود2 عات ا شريك 

ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي ا برانس 

2 تجزئة  رجس شارع ابي زراء رقم 

106 - 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.103585

ا وحي ) ا شريك  قرار  بموت�سى 

تمت) (2021 أكتوبر) (04 في) املؤرخ 

املصادقة على):

ا  ون) (2)) ور  ا سي ) تفويت 

700)حصة اجتماعية من) ا ذراي�سي)

أصل)1.000)حصة  فائ 2 ا سي )(2))

سومية عب  ا واح  بتاريخ)04)أكتوبر)

.2021

ا  ون) (2)) ور  ا سي ) تفويت 

300)حصة اجتماعية من) ا ذراي�سي)

أصل)1.000)حصة  فائ 2 ا سي )(2))

فاطمة عب  ا واح  بتاريخ)04)أكتوبر)

.2021

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (

10) و بر) بتاريخ) بطنجة  ا تجارية 

2021)تحت رقم)9831.

1103I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

صوليبرو
إعالن متذ د ا ورارات

 FIDUCIAIRE SERVICE

SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44

 AOUAM(ROCHES(NOIRES ،

20290، CASABLANCA(MAROC

صو يبرو «شركة عات املسؤو ية 

املح ود2»

وعنوان مورها االجتماعي: ز وة 

عالل ا فا�سي 23 درج أ ا طابق 3 

ا باب 157 ا  ارا بيضاء - 20250 

ا  ارا بيضاء املغرب.

«إعالن متذ د ا ورارات»

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري: 

.247365

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

تم اتخاع) (2022 أبريل) (22 املؤرخ في)

ا ورارات ا تا ية:)

قرار رقم)1:)ا ذي ونص على ماولي:)

حصة) تفويت500) على  املوافوة 

رز اوي) ا سي   اجتماعية من طرف 

مصطفى  فائ 2 ا سي  اووب رز اوي

قرار رقم)2:)ا ذي ونص على ماولي:)

استوا ة ا سي  رز اوي مصطفى من)

مهامه كمسير  لشركة)

قرار رقم)3:)ا ذي ونص على ماولي:)

تذيين ا سـيـ  اووب رز اوي و وونس)

غيـر) ملـ 2  كمسير  لشركـة  ا زاكي 

محـ د2

قرار رقم)4:)ا ذي ونص على ماولي:)

ا تزام ا شركـة بتـوقيـع كل من ا سـيـ )

اووب رز اوي و ا سي  وونس ا زاكي

وتبذا  ذ ك تم تذ ول موتضيات)

ا نظام األسا�سي ا تا ية:)

بن  رقم)6:)ا ذي ونص على ماولي:)

توزيع الحصص ا نو وة

بن  رقم)7:)ا ذي ونص على ماولي:)

رأسمال ا شركة

على) ونص  ا ذي  (:43 رقم) بن  

ماولي:)تسيير ا شركة.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

 07 بتاريخ) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

وو يو)2022)تحت رقم)826530.

1104I

SOCIETE BEMAFI

 SOCIETE IMMOBILIERE

HABRI SIMAH
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

توسيع نشاط ا شركة)

SOCIETE BEMAFI

رقم 32 ا طابق ا ثا ت شارع الحسن 

ا ثاني أح اف أزرو ، 53100، أزرو 
املغرب

 SOCIETE IMMOBILIERE HABRI
SIMAH شركة عات مسؤو ية 
مح ود2 عات ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها االجتماعي مرآب رقم 
154 مرشغوى الح ووة 1 توالل - 

50000 مكناس املغرب.
توسيع نشاط ا شركة

رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 
.35065

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
املؤرخ في)27)ماي)2022)تمت إضافة)
إلى نشاط ا شركة) ا تا ية  األنشطة 

الحالي):
ا تجارية) مؤجر  لمنشآت 

وا صناعية.
باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم  (
وو يو) (02 بتاريخ) بمكناس  ا تجارية 

2022)تحت رقم)2029.
1105I

SOCIETE BEMAFI

 SOCIETE DOMAINE
IRZANE

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 
ا شريك ا وحي 

رفع رأسمال ا شركة

SOCIETE BEMAFI
رقم 32 ا طابق ا ثا ت شارع الحسن 
ا ثاني أح اف أزرو ، 53100، أزرو 

املغرب



11257 الجريدة الرسميةع د)5721 - 22)عو ا وذ 2)1443 )22)وو يو)2022) 

 SOCIETE DOMAINE IRZANE
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
وعنوان مورها اإلجتماعي دوار 

اوت علي سرغينى - 33000 بوملان 
املغرب.

رفع رأسمال ا شركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.1855
بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)
تم) (2022 وو يو) (01 في) املؤرخ 
ق ره) بمبلغ  ا شركة  رأسمال  رفع 
«460.000)درهم»)أي من)«100.000 
عن) درهم») (560.000» إلى) درهم»)

أو) حصص  و وة  تو وم  (: طريق)

عينية.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (08 بتاريخ) ببوملان  االبت ائية 

2022)تحت رقم)95/2022.

1106I

SOCIETE BEMAFI

SOCIETE ADRAR TRAVEL
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تذيين مسير ج و   لشركة

SOCIETE BEMAFI

رقم 32 ا طابق ا ثا ت شارع الحسن 

ا ثاني أح اف أزرو ، 53100، أزرو 

املغرب

 SOCIETE ADRAR TRAVEL

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

وعنوان مورها اإلجتماعي عمار2 30 

ا شوة 8 ز وة موالي أحم   وكيلي 

حسن - 10000 ا رباط املغرب.

تذيين مسير ج و   لشركة
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

.155547

بموت�سى الجمع ا ذام اإلستثنائي)

تذيين) تم  (2022 ماي) (13 في) املؤرخ 

ا سي (2)) ج و   لشركة  مسير 

ابرباش زينب كمسير وحي 

تبذا  وبول استوا ة املسير.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 
وو يو) (06 بتاريخ) با رباط  ا تجارية 

2022)تحت رقم)4077.

1107I

مكتب ا توثيق ا ذصري بمراكش االستاع جمال)

مح ا

SAM&SSAM SOLUTIONS
شركة عات املسؤو ية املح ود2

تأسيس شركة

مكتب ا توثيق ا ذصري بمراكش 
االستاع جمال مح ا

زاوية شارع محم  ا سادس و طريق 
تاركة اقامة كارو ين ا طابق االول 
ا شوة رقم 1 ,2 جليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
 SAM&SSAM(SOLUTIONS
شركة عات املسؤو ية املح ود2

وعنوان مورها اإلجتماعي مراكش 
املنار2 طريق ا  ار ا بيضاء حي 

امرشيش مكتب با طابق ا ثا ث 
ا ويروان 35 - 40000 مراكش 

املغرب 
تأسيس شركة عات املسؤو ية 

املح ود2 
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري : 

126337
في) مؤرخ  موثق  عو   بموت�سى 
ا وا ون) إع اد  تم  (2022 ماي) (20
املسؤو ية) عات  األسا�سي  شركة 

املح ود2 باملميزات ا تا ية:
عات) شركة  (: ا شركة) شكل 

املسؤو ية املح ود2.
عن ) متبوعة  ا شركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SAM&SSAM(SOLUTIONS
دعم) (: بإوجاز) ا شركة  غرض 

املواوالت).
مراكش) (: املور االجتماعي) عنوان 
حي) ا بيضاء) ا  ار  طريق  املنار2 
ا ثا ث) با طابق  مكتب  امرشيش 
مراكش) (40000  -  35 ا ويروان)

املغرب).
أجلها) من  تأسست  ا تي  امل 2 

ا شركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال ا شركة:)

درهم،)موسم كا تالي:

ا سي  وسام بن احم  بن محم )

امليرابي):)500)حصة بويمة)100)درهم)

 لحصة).

 500 (: مصلوح) ابتسام  ا سي 2 

حصة بويمة)100)درهم  لحصة).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

وصفات ومواطن ا شركاء):

ا سي  وسام بن احم  بن محم )

ا ذربية) اململكة  عنوا ه(ا)) امليرابي 

ا سذودوة شارع املؤ فين حي ا رحاب)

ج 2)23344 23344)ج 2 ا سذودوة)

ا سي 2 ابتسام مصلوح عنوا ه(ا))

تجزئة) ا و س  حي  ا بيضاء) ا  ار 
سي ي) (25 رقم) ز وة5) الحام وة 

ا بيضاء) ا  ار  (20600 ا بر و�سي)

املغرب).

وا ذائلية) ا شخصية  األسماء)

ومواطن مسيري ا شركة:

ا سي  وسام بن احم  بن محم )

شارع) ا سذودوة  عنوا ه(ا)) امليرابي 

 23344 ج 2) ا رحاب  حي  املؤ فين 

ا ذربية) اململكة  ج 2  (23344

ا سذودوة)

ا سي 2 ابتسام مصلوح عنوا ه(ا))

ا بيضاء)حي ا و س تجزئة الحام وة)
ا بر و�سي) سي ي  (25 رقم) ز وة5)

20600)ا  ار ا بيضاء)املغرب)

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (10 بتاريخ) بمراكش  ا تجارية 

2022)تحت رقم)136675.

1108I

FLASH ECONOMIE

ASWAK ATTIKA
شركة عات املسؤو ية املح ود2

حل شركة

 «ASWAK ATTIKA»

 شركـة مح ود2 املسؤو ية 

درهـم 100.000 ا رأسمـال 

االجتمـاعي :
رقم 66 اقامة ا زا كوني ا صخيرات 

تمار2 

بتاريخ) ا شركاء) من  بورار 

2022/02/21،)توــرر ما ولي:)

املسبوة  لشركة) ا تصفية  (-

املذكور2 أعاله)

ا زاهي) محم   ا سي   تذيين 

كمصفي  لشركة املذكور2 ا عاله)

بكتابة) ا وا ـوني  اإلوـ اع  تم 

ا ضبط باملحكمة االبتـ ائية بسطات)

رقم) تحت  (2022/06/07 بتاريخ)

. 8283

1109I

FLASH ECONOMIE

RLIMMA
شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 
تأسيس شركة

 AL ISTICHARYA CONSULTING

– SARL(BOUZNIKA

تأسيس شركة عات مسؤو ية 

مح ود2 بشريك وحي 

بموت�سى عو  عرفي مؤرخ بتاريخ)

30)اكتوبر)2021),)تم تأسيس شركة)

وحي ) بشريك  املسؤو ية  مح ود2 

باملواصفات ا تا ية):

 RLIMMA»( S.A.R.L.( A.U»

ا تسمية):)

املور ا تجاري):)حي ا و س ا ز وة)

ا طابق االر�سي سي ي) (45 ا رقم) (6

ا بر و�سي ا  ار ا بيضاء).)
ا ه ف ا تجاري:)-)منذش عواري

 100.000 في) مح د  ا رأسمال:)

حصة كما) (1000 درهم موسمة إلى)

ولي):

 1000 ا ذمروي) رشي   ا سي   (-

حصة.

امل 2):)99)سنة من تاريخ تأسيسها)

ا تسيير):)ا سي  رشي  ا ذمروي.

املحكمة) (: ا وا وني) اإلو اع 

رقم) ا بيضاء) با  ار  ا تجارية 

رقم) تجاري  سجل  (,800178

 .522233

1110I
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NEXIA FIDUCIA

SETTAPARK
تذيين أعضاء)مجلس اإلدار2

سيتابارك

شركة املساهمة

عنوان مورها االجتماعي: شارع 

الحسن ا ثاني رقم 7ـ  سطات 

املغرب.
رقم ا تويي  في ا سجل ا تجاري 

3667

بموت�سى الجمع ا ذام االستثنائي)

املؤرخ في)23)وو يو)2020)تورر تذيين)

عضو) دارييي  باسكال  جان  ا سي  

منير) بنيحي  وا سي   ا رقابة  مجلس 

عضومجلس االدار2.

باملحكمة) ا وا وني  اإلو اع  تم 

وو يو) (08 االبت ائية بسطات بتاريخ)

2022)تحت رقم)187/22.

1111I

Laghmich Mohammed

EVE AHLAM SARL AU

شركة عات مسؤو ية مح ود2 عات 

ا شريك ا وحي 

تأسيس شركة

EVE AHLAM SARL AU

تأسيس ا شركة

عات املسؤو ية املح ود2 بشريك 

واح 

بموت�سى عو  عرفي حرر بطنجة)

وضع) تم  (،2022 ماي) (30 بتاريخ)

عات) األسا�سي  لشركة  ا وا ون 

ا وحي ) بشريك  مح ود2  مسؤو ية 

عات الخصائص ا تا ية:

 Eve Ahlam sarl au(:ا تسمية-

أه اف) ا شركة  ها  -ا هـ ف:)

أو) لحسابها  وخارجه  املغرب  داخل 

لحساب ا غير.

•تنظيم الحفالت

بجميع) ا ويام  عامة  •بصفة 

وا صناعية) ا تجارية  ا ذمليات 

واملا ية وا ذوارية ا تي ترتبط بطريوة)

با ه ف) مباشر2  غير  أو  مباشر2 

املسطر أعاله أو تلك ا تي من شأنها)

أن تساع  على تنمية ا شركة.

 12 بطنجة،) االجتماعي:) -املور 

خا   ابن ا و ي  طابق ا ثا ث رقم)8.

رأسمال) ح د  ا شركة:) -رأسمال 

موسمة) درهم  (10.000 في) ا شركة 

درهم) (100 حصة من فئة) (100 إلى)

إلى) (1 من) مرقمة  ا واح 2   لحصة 

100)كلها محرر2 ومخصصة إلى:

(....... أحالم) الحاتمي  ا سي 2  (•

100)حصة.

 99 تأسست ا شركة مل 2) -امل 2:)

سنة ابت اء)من ووم تأسيسها ا نهائي)

إال في حا ة ا تصفية قبل األوان أو)

ا تم و .

-ا سنة االجتماعية:)تب أ من فاتح)

وناور وتنتهي في)31)دجنبر.)

ا سي 2) ا شركة  يسير  -اإلدار2:)

الحاتمي أحالم.

اإلو اع) تم  ا وا وني:) اإلو اع  (-

باملحكمة) ا ضبط  بمكتب  ا وا وني 

الجهوي) املركز  طريق  عن  ا تجارية 

وو يو) (08 بتاريخ) بطنجة   الستثمار 

وقي ت) (254596 رقم) تحت  (2022

ا شركة با سجل ا تجاري تحت رقم)

128017)من ا سجل ا تحليلي.

1112I
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املحكمة التجارية بالرباط
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2022/42
حساب رقم : 5291

ا طرف األول):
عب  الحفيظ مرزوقي،)رقم بطاقة)
ا تذريف ا وطنية):)D615430)مغربي)

الجنسية.
ا طرف ا ثاني):

رقم) و فجريت،) ا كريم  عب  
 A604621(:(بطاقة ا تذريف ا وطنية

مغربية الجنسية.
الجوهر2) موهى  ا تجاري  األصل 

ا زرقاء.
ا ذنوان):)عمار2)82)حي ا سكيكينة)
تمار2 رقم ا سجل ا تجاري):)98676.

بمصلحة) ا تذرضات  وستوبل 
ا تجارية) باملحكمة  ا تجاري  ا سجل 
 (15) با رباط إلى غاوة خمسة عشر)

ووما من ص ور اإلعالن ا ثاني.
اإلعالن األول

رئيس مصلحة ا سجل ا تجاري

18 مكرر

املحكمة ا تجارية با رباط
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2022/38
حساب رقم : 5215

ا طرف األول):
شركة)CONFORT NET،)مسيرها)
ا وا وني):)محم  غنام،)رقم ا بطاقة)
ا تذريف ا وطنية):)A340645)مغربي)

الجنسية.
ا طرف ا ثاني):

مسيرها) (،ABSA RESTO شركة)
قنجاع،) ا رحمان  عب   (: ا وا وني)
(: ا وطنية) ا تذريف  ا بطاقة  رقم 

S271782)مغربي الجنسية.
األصل ا تجاري):)مصبنة.

ا رياض) حي  ا رباط  (: ا ذنوان)
محج ا رياض رقم)41)ا طابق ا سفلي)
 ا ذمار2 رقم)7)رقم ا سجل ا تجاري):

.64929

بمصلحة) ا تذرضات  وستوبل 
ا تجارية) باملحكمة  ا تجاري  ا سجل 
 (15) با رباط إلى غاوة خمسة عشر)

ووما من ص ور اإلعالن ا ثاني.
اإلعالن األول

رئيس مصلحة ا سجل ا تجاري

95 مكرر

املحكمة ا تجارية با رباط
ملف رقم : 2022/03
حساب رقم : 4743

 GRANADA SNACK شركة)
محم ) (: ا وا وني) مسيرها  (،SARL
ا تذريف) ا بطاقة  رقم  شمالل،)
مغربي) (،S146961 (: ا وطنية)

الجنسية.
 COIN شركة) (: ا ثاني) ا طرف 
ا وا وني) مسيرها  (،BURGER
(: ا وطنية) ا تذريف  ا بطاقة  رقم 

A435298،)مغربي الجنسية.
األصل ا تجاري):)مطذم.

شارع) (220 ا رباط) (: ا ذنوان)
23،)رقم ا سجل) الحسن ا ثاني رقم)

ا تجاري):)44349.
بمصلحة) ا تذرضات  وستوبل 
ا تجارية) باملحكمة  ا تجاري  ا سجل 
 15 عشر) خمسة  غاوة  إلى  با رباط 

ووما من ص ور اإلعالن ا ثاني.
ا نشر2 ا ثا ية

رئيس مصلحة ا سجل ا تجاري

2 مكرر 

املحكمة التجارية بأكادير
ملف مذالجة صذوبات املواو ة

رقم : 2022/8309/96
ا تاجر موالي ووسف حنافي
حساب رقم : 2017/168

إشذار
 114 رقم) الحكم  بموت�سى 
 2022 ماي) (24 بتاريخ) ا صادر 
رقم) املواو ة  صذوبات  ملف  في 
املحكمة) قضت  (2022/8309/96

ا تجارية بأكادور):

االستمرارية) مخطط  بفسخ 

موالي  ا سي   املحصور  فائ 2 

الحكم  بموجب  حنافي  ووسف 

رقم  امللف  في  ا صادر   41 رقم 

وو يو) (15 بتاريخ) (2009/10/1028

2010وبا تصفية ا وضائية  لتاجر.

خ وجة) ا سي 2  على  باإلبواء)

كذب قاضية منت بة وبتذيين ا سي )

عمر را�سي  ائبا  ها،)مع اإلبواء)على،

سن وكا) ا سذ اوي  علي  ا سي  

 لتصفية ا وضائية.

باعتبار تاريخ ا توقف عن ا  فع)

هو ا تاريخ املح د في الحكم ا وا�سي)

بفتح مسطر2 ا تسوية ا وضائية.

مصاريف) إلى  ا صائر  بضم 

في) امتيازية  واعتبارها  املسطر2 

االستخالص.

املعجل) با نفاع  الحكم  بشمول 

بوو2 ا وا ون.

ا  ائنين) من  فاملطلوب  وعليه 

الخاضذين  لمخطط وكذا ا  ائنين)

ا ذون نشأ حوهم بذ  الحكم بحصر)

ا تصريح) االستمرارية  مخطط 

ب وونهم  لسن وك بذنوا ه اآلتي):

علي ا سذ اوي ا كائن عنوا ه ب)

شارع محم  ا فا�سي حي ا سالم) (19

ضمن قائمة تتضمن املبا غ) أكادور،)

وع ك) با وثائق،) مرفوة  املطلوبة 

نشر) تاريخ  من  شهرين  أجل  داخل 

هذا اإلشذار بالجري 2 ا رسمية طبوا)

 لمواد)563،)584،)719،)720)و)721 

من م و ة ا تجار2 ويم د هذا األجل)

بشهرين با نسبة  ل ائنين ا واطنين)

خارج اململكة املغربية.
عن رئيس مصلحة كتابة ا ضبط

اإلمضاء):)بوجمري الحسين

41

املحكمة ا تجارية بأكادور

ملف مذالجة صذوبات املواو ة

رقم 2022/8315/15

شركة ا ت بير ا توني  لماء

 GESTION TECHNIQUE DES

EAUX

رقم حساب : 2022-115

إشذار

 113 رقم) الحكم  بموت�سى 

 2022 ماي) (17 بتاريخ) ا صادر 

رقم) املواو ة  صذوبات  ملف  في 

املحكمة) قضت  (2022/8315/15

ا تجارية بأكادور.

بفتح مسطر2 ا تسوية ا وضائية)

ا توني  لماء ا ت بير  شركة  حق  في 

 GESTION TECHNIQUE DES

االجتماعي) مورها  ا كائن  (،EAUX

با رقم)49)حي ا ه ى أكادور،)واملوي 2)

املحكمة) بهذه  ا تجاري  ا سجل  في 

تحت رقم)10839)(ا سجل تحليلي).

بتح و  فتر2 ا توقف عن ا  فع)

ا سابوة) ((18) في ثما ية عشر شهرا)

عن ص ور هذا الحكم.

بتذيين األستاع مصطفى إدحمو)

خا  ) وا سي   منت با،) قاضيا 

ا ذظيمي  ائبا  ه.

بتذيين ا سي  عب  ا لطيف ملين)

مراقبة) في  مهمته  وتح و   سن وكا،)

بإع اد) تكليفه  مع  ا تسيير  عمليات 

املا ية) املواز ة  حول  مفصل  تورير 

واالقتصادوة واالجتماعية  لمواو ة،)

املناسبق  وضذيتها) الحل  واقتراح 

تاريخ) من  أشهر  أربذة  أجل  داخل 

ص ور هذا الحكم.

بشمول الحكم با نفاع املعجل.

ا  ائنين) من  فاملطلوب  وعليه،)

ا تصريح ب وونهم  لسن وك بذنوا ه)

اآلتي):)عب  ا لطيف ملين ا كائن شارع)

الحسن األول عمار2 ا صفو2 ا رقم)

ا طابق ا ثاني حي املسير2 أكادور، (5

 II.  -  إعالنات قضائية
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))ضمن قائمة تتضمن املبا غ املطلوبة)

أجل) داخل  وع ك  با وثائق  مرفوة 

تاريخ نشر هذا اإلشذار) شهرين من 

بالجري 2 ا رسمية طبوا  لمواد)584،)

719،)720)و)721)من م و ة ا تجار2)

با نسبة) شهرين  األجل  هذا  ويم د 

اململكة) خارج  ا واطنين   ل ائنين 

املغربية.
عن رئيس مصلحة كتابة ا ضبط

الحسين بوجمري

49

املحكمة ا تجارية بأكادور

ملف رقم 2022-22

حساب خصو�سي : 3303 م

تو وم أصل تجاري حصة في شركة

بموجب ا وا ون األسا�سي املؤرخ)

مراقب) وتورير  (2022 ماي) (23 في)

الحصص املؤرخ في)5)وو يو)2021.

ملول) آوت  لحسن  ا سي   ق م 

ا وطنية) ا تذريف  الحامل  بطاقة 

با سجل) واملسجل  (B568104 رقم)

بأكادور) ا تجارية  باملحكمة  ا تجاري 

أصله) كافة  (،29150 رقم) تحت 

شارع) (6 برقم) ا كائن  ا تجاري 

في) كحصة  بيوكرى  هللا  عب   موالي 

 STE LAHCEN امل عو2) ا شركة 

وا كائن) (OFFICINALE SARL AU

مورها االجتماعي برقم)6)شارع موالي)

عب  هللا بيوكرى.

وبذ ك فإن رئيس مصلحة كتابة)

أن) عي مصلحة  يذلن  كل  ا ضبط 

ضبط) بمكتب  تسجل  ا تذرضات 

داخل) بأكادور  ا تجارية  املحكمة 

املوا ية) ((15) أجل خمسة عشر ووم)

 84 (،83  لنشر2 ا ثا ية طبوا  لماد2)

و104)من م و ة ا تجار2.

ا نشر2 األولى
عن رئيسة مصلحة كتابة ا ضبط

1 مكرر

املحكمة ا تجارية بأكادور
ملف رقم 2022/23

حساب خصو�سي : 3304 م
تو وم أصل تجاري حصة في شركة

بموجب ا وا ون األسا�سي املؤرخ)
مراقب) وتورير  (2022 ماي) (23 في)

الحصص املؤرخ في)5)وو يو)2021.
ق م ا سي   ور ا  ون عب  ا و وس)
ا وطنية) ا تذريف  الحامل  بطاقة 
با سجل) واملسجل  (B591600 رقم)
بأكادور) ا تجارية  باملحكمة  ا تجاري 
أصله) كافة  (،28600 رقم) تحت 
ا تجاري ا كائن برقم)75)شارع محم )
الخامس آوت باها كحصة في ا شركة)
 STE PHARMACIE AIT امل عو2)
مورها) وا كائن  (BAHA SARL AU
محم ) شارع  (75 برقم) االجتماعي 

الخامس آوت باها.
وبذ ك فإن رئيس مصلحة كتابة)
أن) عي مصلحة  يذلن  كل  ا ضبط 
ضبط) بمكتب  تسجل  ا تذرضات 
داخل) بأكادور  ا تجارية  املحكمة 
املوا ية) ((15) أجل خمسة عشر ووم)
 84 (،83  لنشر2 ا ثا ية طبوا  لماد2)

و104)من م و ة ا تجار2.
ا نشر2 األولى

عن رئيسة مصلحة كتابة ا ضبط

2 مكرر

املحكمة ا تجارية بأكادور
ملف رقم : 18-2022

حساب خصو�سي : 3230م
تفويت أصل تجاري

املحرر) ا توثيوي  ا ذو   بموت�سى 
دوامزيل) مصطفى  األستاع  بمكتب 
فبراور)) (25 في) با زكان واملؤرخ  موثق 

و)14)مارس)2022،)فوت بموجبه):
1)-)ا سي  مبارك اوفوير،)الحامل)
رقم) ا وطنية  ا تذريف   بطاقة 

J94774)؛
حماد،) ا طا ب  ا سي   ( (- (2
ا وطنية) ا تذريف  الحامل  بطاقة 
با سجل) واملسجل  ؛) (J44435 رقم)
بأكادور) ا تجارية  باملحكمة  ا تجاري 
ا تجاري) األصل  (،23602 تحت رقم)
روش ي) تجزئة  بالبيركوال  ا كائن 

ا  شير2 الجهادوة،) فائ 2):

ا سي  عب  الحمي  بوتمنت،) (- (1
ا وطنية) ا تذريف  الحامل  بطاقة 

رقم)N215971)؛
2)-)ا سي  مصطفى رباح،)الحامل)
رقم) ا وطنية  ا تذريف   بطاقة 

.JB170144
بثمن إجمالي ق ره أربذمائة أ ف)

400.000)درهم.
وبذ ك فإن رئيسة مصلحة كتابة)
أن) عي مصلحة  يذلن  كل  ا ضبط 
ضبط) بمكتب  تسجل  ا تذرضات 
املحكمة ا تجارية بأكادور داخل أجل)
املوا ية) ((15) ووما) عشر2  الخمسة 
من) (84 ا ثا ية طبوا  لماد2)  لنشر2 

م و ة ا تجار2.
تحت جميع ا تحفظات.

ا نشر2 األولى
رئيسة مصحلة كتابة ا ضبط

38 مكرر

املحكمة ا تجارية بأكادور
ملف رقم : 20-2022

حساب خصو�سي : 3275
بيع أصل تجاري

أصل) تو وم  عو   بموت�سى 
تجاري  شركة بتاريخ)31)وناور)2022 
وا وا ون األسا�سي املصحح االمضاء)
بتاريخ)31)وناور)2022)وتورير مراقب)
وناور) (31 بتاريخ) املؤرخ  الحصص 
2022،)ق مت ا سي 2 حورية ميري،)
ا وطنية) ا تذريف  الحاملة  بطاقة 

رقم)F63126)؛
ا كائن) ا تجاري  األصل  جميع 
أكادور،) (2 الخيام) حي  (102 برقم)
واملسجل با سجل ا تجاري تحت رقم)
أكادور) ا تجارية  باملحكمة  (19150

 شركة)«صي  ية ا نصر».
وبذ ك فإن رئيسة مصلحة كتابة)
أن) عي مصلحة  تذلن  كل  ا ضبط 
ضبط) بمكتب  تسجل  ا تذرضات 
املحكمة ا تجارية بأكادور داخل أجل)
املوا ية) ((15) ووما) عشر2  الخمسة 
 84 (،83  لنشر2 ا ثا ية طبوا  لمواد)

و)104)من م و ة ا تجار2.
تحت جميع ا تحفظات.

ا نشر2 األولى
رئيسة مصحلة كتابة ا ضبط

39 مكرر

املحكمة ا تجارية بأكادور
مكتب ا سجل ا تجاري 
ارسال ع د 2022/4664

ملف ع د : 2022/15
حساب خصو�سي : 3202

هبة أصل تجاري
بموت�سى عو  رسم ا هبة املضمن)
وهبت) (2007 أكتوبر) (15 بتاريخ)
هللا) فتح  سمية  ا سي 2  بموجبه 
ا وطنية) ا تذريف  الحاملة  بطاقة 
األصل) عناصر  جميع  (J293308
 25RUE DE ب) ا كائن  ا تجاري 
 L’ENRAIDE TALBORJT AGADIR
تحت) ا تجاري  با سجل  واملسجل 
52768،) فائ 2 أختها ا سي 2) ع د)
الحاملة  بطاقة) هللا  فتح  مينة 

.J94650(ا تذريف ا وطنية رقم
وبذ ك فإن رئيس مصلحة كتابة)
أن) عي مصلحة  تذلن  كل  ا ضبط 
ضبط) بمكتب  تسجل  ا تذرضات 
املحكمة ا تجارية بأكادور داخل أجل)
املوا ية) ((15) ووما) عشرا  الخمسة 
من) (84 طبوا  لماد) ا ثا ية   لنشر2 

م و ة ا تجار2.
ا نشر2 ا ثا ية

تحت جميع ا تحفظات
رئيس مصلحة))كتابة ا ضبط

21 مكرر

املحكمة ا تجارية بأكادور
مكتب ا سجل ا تجاري 
إرسال ع د 7674/2022

ملف ع د : 17/2022
حساب خصو�سي : ......

هبة أصل تجاري
بموت�سى عو  رسم ا هبة املضمن)
تحت ع د) (2022 أكتوبر) (15 بتاريخ)
وهب) (60 رقم) األمالك  سجل  (405
ا بن قي) الحسن  ا سي   بموجبه 
ا وطنية) ا تذريف  الحامل  بطاقة 
J9099)جميع عناصر األصل ا تجاري)
ا كائن بجماعة ا زا الحضرية اكادور)
 ANZA-CC-10 TALBORJT املسمى)
تحت) ا تجاري  با سجل  واملسجل 
ا سي ) ابنه  2666،) فائ 2  ع د)
الحامل  بطاقة) ا بن قي  املصطفى 

.J13012(ا تذريف ا وطنية رقم
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وبذ ك فإن رئيس مصلحة كتابة)
أن) عي مصلحة  تذلن  كل  ا ضبط 
ضبط) بمكتب  تسجل  ا تذرضات 
املحكمة ا تجارية بأكادور داخل أجل)
املوا ية) ((15) ووما) عشرا  الخمسة 
من) (84 طبوا  لماد) ا ثا ية   لنشر2 

م و ة ا تجار2.
ا نشر2 ا ثا ية

تحت جميع ا تحفظات

رئيس مصلحة))كتابة ا ضبط

22 مكرر

املحكمة ا تجارية بأكادور
مكتب ا سجل ا تجاري

ملف رقم):)2022-16

حساب خصو�سي):)3213)م

تو وم أصل تجاري كصحة في شركة
بموت�سى))تورير مراقب الحصص)
وعو ) (2020 اكتوبر) (7 في) املؤرخ 
 19 تو وم الحصة ا ذينية املؤرخ في)
ا سي ) بموجبه  ق م  (،2022 أبريل)
الحامل  بطاقة) ا و وري  جيب 
 J460246 رقم) ا وطنية  ا تذريف 
باكادور) ا تجاري  با سجل  واملسجل 
االصل ا تجاري) (،63118 تحت رقم)
275)تجزئة ا وح 2 ا زا) ا كائن برقم)
امل عو2) ا شركة  في  كحصة  اكادور،)
 STE EXPERTBILANCHISSERIE

.SARL
وبذ ك فان رئيس مصلحة كتابة)
ان) عي مصلحة  يذلن  كل  ا ضبط 
ضبط) بمكتب  تسجل  ا تذرضات 
باملحكمة ا تجارية باكادور داخل أجل)
15)ووما املوا ية  لنشر2 ا ثا ية طبوا)
م و ة) من  و104) (84 (،83  لمواد)

ا تجار2.
ا نشر2 ا ثا ية

تحت جميع ا تحفظات

رئيسة مصلحة كتابة ا ضبط

23 مكرر

املحكمة ا تجارية بأكادور
مكتب ا سجل ا تجاري

ارسال رقم):)4753

ملف رقم):)2022-14

حساب خصو�سي):)3161

بيع  أصل تجاري
ا ذو  ا توثيوي املؤرخ) ( بموت�سى)
بيع ا سي  علي) (،2021 16) و بر) في)
(،J180987(ازبير بطاقته ا وطنية رقم
 70 جميع االصل ا تجاري ا كائن ب)

اكادور،) ا ه ى  بحي  (3 Gمحل) بلوك)

واملسجل با سجل ا تجاري باملحكمة)

 55460 رقم) تحت  باكادور  ا تجارية 

 فائ 2 ا سي  عب  ا ناصر منصوري)

 JE286585 رقم) ا وطنية  بطاقة 

وا سي  محم  عواد الحامل  بطاقة)

 JE293675 رقم) ا وطنية  ا تذريف 

 90.000 ق ره) اجمالي  بثمن  وع ك 

درهم.

أن) مصلحة  رئيس  فإن  وبذ ك 

ضبط) بمكتب  تسجل  ا تذرضات 

املحكمة ا تجارية بأكادور داخل أجل)

املوا ية) ((15) ووما) عشر  الخمسة 

من) (84  لنشر2 ا ثا ية طبوا  لمواد)

م و ة ا تجار2.

ا نشر2 ا ثا ية

تحت جميع ا تحفظات

رئيسة مصلحة كتابة ا ضبط

24 مكرر

املحكمة ا تجارية بأكادور

مكتب ا سجل ا تجاري

ملف رقم):)2022-13

حساب خصو�سي):)3156 

RA163601018MA

املحرر) ا بيع  عو   بموت�سى 

بموجبه) باع  (،2022 فبراور) (21 في)

ا سي  بودلح رشي  الحامل  بطاقة)

(،J404746 رقم) ا وطينة  ا تذريف 

وهو) ا تجاري  االصل  عناصر  جميع 

عبار2 عن مؤسسة  تذليم ا سياقة)

اسمها ا تجاري ا وفاق ا كبير وا كائن)

بنسركاو) ا كبير  ا وفاق  ( (A/242

اكادور،) فائ 2 ا سي  احم  زاهيري)

ا وطنية) ا تذريف  الحامل  بطاقة 

ق ره) اجمالي  بثمن  (،J417473 رقم)

120.000)درهم.

وبذ ك فان رئيسة مصلحة كتابة)

ان) عي مصلحة  تذلن  كل  ا ضبط 

ضبط) بمكتب  تسجل  ا تذرضات 

باملحكمة ا تجارية باكادور داخل أجل)

15)ووما املوا ية  لنشر2 ا ثا ية طبوا)

 لمواد)84))من م و ة ا تجار2.

ا نشر2 ا ثا ية

تحت جميع ا تحفظات

رئيسة مصلحة كتابة ا ضبط

25 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

فتح مسطر2 ا تسوية ا وضائية

في مواجهة شركة محطة الخ مات 

 STATION االطلس املتوسط

SERVICE DU MOYEN ATLAS

في شخص م.ق

ملف رقم 2022/8302/35

إشذار

بموت�سى الحكم رقم)2022/100 

 2022 ماي) (31 بتاريخ) ا صادر 

رقم) املواو ة  صذوبات  ملف  في 

املحكمة) قضت  (2022/8302/35

ا تجارية بمراكش.

بفتح مسطر2 ا تسوية ا وضائية)

الخ مات) مواجهة شركة محطة  في 

 STATION املتوسط) االطلس 

 SERVICE DU MOYEN ATLAS

با سجل) املسجلة  م.ق،) شخص  في 

ا تجاري   ى املحكمة ا تجارية ا  ار)

ا بيضاء)تحت رقم)186589.

وتح و  تاريخ ا توقف عن ا  فع)

في)18)شهرا ا سابوة  هذا الحكم.

ا رحيم) عب   ا سي   وعينت 

ا سميح قاضيا منت با،)وا سي  عب )

وا سي ) االزهري  ائب  ه  ا ذاطي 

(: وا كائن) سن وكا  سهير  ا  ون   ور 

ا حي) (2 ا طابق) (9 ا شوة) (257 رقم)

ا صناعي سي ي غا م مراكش.

ا  ائنين) من  فاملطلوب  عليه 

املذين) ب وونهم  لسن وك  ا تصريح 

املبا غ) ضمن قائمة موقذة تتضمن 

وع ك) با وثائق  مرفوة  املطلوبة 

نشر) تاريخ  من  شهرين  أجل  داخل 

هذا اإلشذار بالجري 2 ا رسمية طبوا))

720 (،719 (،584 املواد)  ملوتضيات 

و721)من م و ة ا تجار2.
رئيس مصلحة كتابة ا ضبط

47

املحكمة ا تجارية بمراكش
مكتب صذوبات املواو ة

فتح مسطر2 ا تسوية ا وضائية
في مواجهة ا سي  نسيم عب  ا ذزيز

NASSIM ABDELAZIZ
ملف رقم 2022/8302/36

إشذار
 2022/101 رقم) حكم  بموت�سى 
 2022 ماي) (31 بتاريخ) ا صادر 
رقم) املواو ة  صذوبات  ملف  في 
املحكمة) قضت  (2022/8302/36

ا تجارية بمراكش.
بفتح مسطر2 ا تسوية ا وضائية)
في مواجهة ا سي  نسيم عب  ا ذزيز)
NASSIM ABDELAZIZاملسجلة)
املحكمة) ا تجاري   ى  با سجل 
رقم) تحت  ا بيضاء) ا  ار  ا تجارية 

.372920
وتح و  تاريخ ا توقف عن ا  فع)

في)18)شهرا ا سابوة  هذا الحكم.
ا رحيم) عب   ا سي   وعينت 
وا سي  منت با،) قاضيا   اسميح 
عب  ا ذاطي االزهري  ائب  ه وا سي )
(: وا كائن) سن وكا  سهير  ا  ون   ور 
ا حي) (2 ا طابق) (9 ا شوة) (257 رقم)

ا صناعي سي ي غا م مراكش.
ا  ائنين) من  فاملطلوب  عليه 
املذين) ب وونهم  لسن وك  ا تصريح 
املبا غ) ضمن قائمة موقذة تتضمن 
وع ك) با وثائق  مرفوة  املطلوبة 
نشر) تاريخ  من  شهرين  أجل  داخل 
هذا اإلشذار بالجري 2 ا رسمية طبوا))
720 (،719 (،584 املواد)  ملوتضيات 

و721)من م و ة ا تجار2.
رئيس مصلحة كتابة ا ضبط

48



ع د)5721 - 22)عو ا وذ 2)1443 )22)وو يو)2022)الجريدة الرسمية   11262

املحكمة ا تجارية بمراكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2022/60
حساب : 4675

في) مؤرخ  توثيوي  عو    بموت�سى 
4)ماي)2022)باع):

ا سي  خا   عب  ا رزاق،)ا ساكن)
عب ) شارع  أمرشيش،) بمراكش،)
 3 إقامة ماجوريل) ا كريم الخطابي،)
عمار2 اوه)7)شوة)21،)الحامل  بطاقة)

.E372212(ا تذريف ا وطنية رقم
شباح،) الحسين  ا سي    فائ 2 
ا ساكن بمراكش،)ملحامي  سذاد2)4 
الحامل  بطاقة ا تذريف) (،133 رقم)

.I155917(ا وطنية رقم
ا كائن) ا تجاري  األصل  مجموع 
 2 حمز2) تجزئة  املحامي    بمراكش 
مخبز2) الستغالل  املذ   (23 رقم)
 Exploit Boulangerie Patiss
Laiterie،)في اسم ا بائع ا سي  خا  )
با سجل) واملسجل  ا رزاق،) عب  
ا تجاري باملحكمة ا تجارية بمراكش)
وحتوي) وا ذي  (106060 رقم) تحت 
على جميع ا ذناصر املادوة واملذنوية)

ا الزمة الستغال ه.
 بثمن إجمالي ق ره)500.000)درهم)

تم اإلبراء)منه في ا ذو .
أعاله) املذكور  ا بائع  دائني  فذلى 
قسم) إلى  بتذرضاتهم  وتو موا  أن 
ا تجارية) باملحكمة  ا تجاري  ا سجل 
بمراكش داخل أجل وبت ئ من تاريخ)
ا يوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر)(15))من نشر اإلعالن)

ا ثاني.
ا نشر2 األولى

رئيس مصلحة كتابة ا ضبط

34 مكرر

املحكمة ا تجارية بمراكش

بيع أصل تجاري
ملف رقم : 2022/61

حساب : 4674
في) مؤرخ  توثيوي  عو    بموت�سى 

4)ماي)2022)باع):
ا سي  خا   عب  ا رزاق،)ا ساكن)
عب ) شارع  أمرشيش،) بمراكش،)
 3 إقامة ماجوريل) ا كريم الخطابي،)
عمار2 اوه)7)شوة)21،)الحامل  بطاقة)

.E372212(ا تذريف ا وطنية رقم

شباح،) الحسين  ا سي    فائ 2 
ا ساكن بمراكش،)ملحامي  سذاد2)4 
الحامل  بطاقة ا تذريف) (،133 رقم)

.I155917(ا وطنية رقم
ا كائن) ا تجاري  األصل  مجموع 
 2 حمز2) تجزئة  املحامي    بمراكش 
موهى) الستغالل  املذ   (22 رقم)
في اسم ا بائع) (،Exploit MILK BAR
واملسجل) ا سي  خا   عب  ا رزاق،)
با سجل ا تجاري باملحكمة ا تجارية)
بجميع) (106060 بمراكش تحت رقم)
ا الزمة) واملذنوية  املادوة  عناصره 

الستغال ه.
 بثمن إجمالي ق ره)500.000)درهم)

تم اإلبراء)منه في ا ذو .
أعاله) املذكور  ا بائع  دائني  فذلى 
قسم) إلى  بتذرضاتهم  وتو موا  أن 
ا تجارية) باملحكمة  ا تجاري  ا سجل 
بمراكش داخل أجل وبت ئ من تاريخ)
ا يوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر)(15))من نشر اإلعالن)

ا ثاني.
ا نشر2 األولى

عن رئيس مصلحة كتابة ا ضبط

35 مكرر

املحكمة ا تجارية بمراكش

بيع أصل تجاري
ملف رقم 2022/58
حساب رقم 4658

 29 بموت�سى عو  ع لي مؤرخ في)
وناور)2021)ومسجل بمراكش بتاريخ)
17)وناور)2021،)باع ا سي  محم  بن)
الحامل  بطاقة) اكرام  اوت  بلواسم 
 E261203 رقم) ا وطنية  ا تذريف 
املشرع) قاع  با زاوية طوا ة  ا ساكن 
رقم)11)مراكش.) فائ 2 ا سي  ا طيب)
الحامل  بطاقة) ا باهي،) محم   بن 
(،BH103390(ا تذريف ا وطنية رقم
جميع األصل ا تجاري ا كائن ب رب)
ا وادر،) عب   موالي  درب  ضبا�سي،)
واملذ  الستغال ه) مراكش،) (124 رقم)
با توسيط) ا غذائية  املواد  بيع  في 
بجميع) ا تجاري  با سجل  واملسجل 
بمبلغ) واملذنوية  املادوة  عناصره 

120.000)درهم.

وا ذي كان مسجال في اسم ا سي )

اوت اكرام محم  تحت رقم)80802.

أعاله) املذكور  ا بائع  دائني  فذلى 

قسم) الى  بتذرضاتهم  وتو موا  أن 

ا تجارية) باملحكمة  ا تجاري  ا سجل 

بمراكش داخل أجل وبت ئ من تاريخ)

ا يوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر االعالن ا ثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس كتابة ا ضبط

36 مكرر

املحكمة ا تجارية بمراكش

ملف رقم : 2022/59

حساب : 4667
 تو وم أصل تجاري 

حصة في شركة
 13 بموت�سى عو  عرفي مؤرخ في)

أبريل)2022)ومسجل بمراكش بتاريخ)

21)أبريل)2022)ق م):

ا سي 2 ا صولي ا شريف ا هام) (

ا وطنية) ا تذريف  الحاملة  بطاقة 
رقم)BE729188)ا ساكن بتجزئة با م)

تريز رقم)47)املنطوة ا سياحية أك ال)

صي  ية) شركة  مراكش  فائ 2  (-

املسؤو ية) مح ود2  شركة  شذوف،)

ا تأسيس) طور  في  وحي ،) بشريك 
 34 رقم) (: االجتماعي) مورها  ا كائن 

دوار كن افي ا ذزوزية مراكش،)جميع)

األصل ا تجاري ا كائن برقم)34)دوار)

واملوي ) مراكش.) ا ذزوزية  كن افي 

با سجل ا تجاري بمراكش تحت رقم)

96458)من ا سجل اإلوضاحي بجميع)

عناصره املادوة واملذنوية وا ذي وو ر)

ثمنه ب)1.600.000)درهم.

فذلى دائني ا بائع املذكور أعاله أن)

وتو موا بتذرضاتهم إلى قسم ا سجل)

بابن) االبت ائية  باملحكمة  ا تجاري 

تاريخ) من  وبت ئ  أجل  داخل  جرير 

ا يوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن ا ثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس كتابة ا ضبط

37 مكرر

املحكمة ا تجارية بمراكش

ملف رقم : 2022/62

حساب : 4698
بيع  أصل تجاري

 17 بموت�سى عو  عرفي مؤرخ في)

ومسجل بمراكش بتاريخ) (2022 ماي)

باع ا سي  حم وش) (2022 ماي) (23

ا تذريف) الحامل  بطاقة  محم  

ا ساكن) (E374149 رقم) ا وطنية 

ب رب ا سذ وين،)ا رقم)54،)مراكش)

 فائ 2 ا سي  محتيج عب  ا لطيف)

ا وطنية) ا تذريف  الحامل  بطاقة 

(،10 ا ساكن با رقم) (E443959 رقم)
تجزئة أزلي،)مراكش،)األصل ا تجاري)

ا كائن بتواطع شارع ا زبير بن ا ذوام)

(،9 رقم) ا ثاني،) الحسن  وشارع 

مراكش.)واملذ  ملزاو ة نشاط)(تاجر))

واملسجل با سجل ا تجاري بمراكش)

بجميع عناصره) (137468 تحت رقم)

 1.000.000 بمبلغ) واملذنوية  املادوة 

درهم.

أعاله) املذكور  ا بائع  دائني  فذلى 

قسم) إلى  بتذرضاتهم  وتو موا  أن 

ا تجارية) باملحكمة  ا تجاري  ا سجل 

بمراكش داخل أجل وبت ئ من تاريخ)

ا يوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن ا ثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس كتابة ا ضبط

45 مكرر

املحكمة ا تجارية بمراكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم 63

حساب 2022/4703

مؤرخ) توثيوي  عو   بموت�سى 

في مسجل  (2022 أبريل) (29  بتاريخ)

19)ماي)2022)تحت املراجع ا تا ية):

11071- (: امل اخيل) كناش 

باستخالص) أمر  (0034591-2022

األداء) توصيل  (،2022/30407

 20212981411049202210385
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 GAMAG باعت ا شركة املسما2)
املح ود2،) املسؤو ية  عات  شركة 
ا كائن) درهم،) (1.000.000 رأسما ها)
بنزونة،) درب  (،50 بمراكش،) مورها 
واملوي 2 با سجل ا تجاري) ا وصبة،)

رقم)20395.
 RIAD FENAR املسما2)  لشركة 
رأسما ها) املسؤو ية،) عات  شركة 
مورها) ا كائن  درهم،) (100.000
رقم) عمار2  (،9 ا سذاد2) بمراكش،)
شوة) األر�سي  ا طابق  ش،) (29-301
5)عملية دار ا سذاد2،)ك وة ا ذبي ،)
رقم) ا تجاري  با سجل  واملوي 2 

.124201
مجموع األصل ا تجاري املستغل)
بمراكش،) ا كائن  ك ار  لضيافة،)
واملوي 2) ا وصبة،) بنزونة،) درب  (50
من) (20395 رقم) ا تجاري  با سجل 
 1344 ا تحليلي وتحت رقم) ا سجل 

من ا سجل ا ترتيبي.
ستمائة) ق ره  إجمالي  بثمن 
وسبذة) وسبذمائة  أ ف  وثالثون 
درهم تم اإلبراء) (630.777 وسبذون)

منه في ا ذو .
ا بائذة) ا شركة  دائني  على 
وتو موا) أن  أعاله  املذكور2 
بتذرضاتهم إلى قسم ا سجل ا تجاري)
داخل) بمراكش،) ا تجارية  باملحكمة 
اإلعالن) نشر  تاريخ  من  وبت ئ  أجل 
األول وينتهي في ا يوم الخامس عشر)

)15))من نشر اإلعالن األول.
اإلعالن األول

عن رئيس مصلحة كتابة ا ضبط

46 مكرر

املحكمة ا تجارية بمراكش
ملف رقم):)2021/51
حساب ع د):)4630

عقد بيع أصل تجاري
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 
بمراكش) مسجل  (2022 أبريل) (28
ا سي ) باع  (2022 ماي) (10 بتاريخ)
الحامل  بطاقة) دردابي،) ووسف 
(،E413371 رقم) ا وطنية  ا تذريف 
اويمين،) طه  محم   ا سي    فائ 2 
ا وطنية) ا تذريف  الحامل  بطاقة 

ا تجاري) األصل  (،EE609796 رقم)

رقم) مزوار  عين  بمراكش،) ا كائن 

 ELECTRICIEN ل) واملخصص  (،30

با سجل) واملسجل  (DE VOITURES

ا تجارية) املحكمة  ا تجاري   ى 

من) (59572 ع د) تحت  بمراكش 

من) (1721 وع د) ا تحليلي  ا سجل 

عناصره) بجميع  ا ترتيبي  ا سجل 

 100.000.00 املادوة واملذنوية بمبلغ)

درهم.

أعاله) املذكور  ا بائع  عائني  فذلى 

قسم) إلى  بتذرضاتهم  وتو موا  أن 

ا تجارية) باملحكمة  ا تجاري  ا سجل 

من) ( وبت ئ) ( أجل) داخل  بمراكش 

في) وينتهي  األول  األعالن  نشر  تاريخ 

ا يوم الخامس عشر من نشر اإلعالن)

ا ثاني.)))
ا نشر2 ا ثا ية

عن رئيس كتابة ا ضبط

29 مكرر

املحكمة ا تجارية بمراكش
ملف رقم):)2021/52

حساب ع د):)4631

بيع أصل تجاري

 30 بموت�سى عو  عرفي مؤرخ في)

مارس)2022)ومسجل بمراكش بتاريخ)

عب ) ا سي   ق م  (2022 أبريل) (13

الحامل  بطاقة) اسري ي،) الحكيم 

(،E153725 رقم) ا وطنية  ا تذرف 

وا ساكن با زاوية طريق درب الج و )

 ROU مراكش  شركة) مكرر  (5 رقم)

مورها) ا كائن  (MATE BEAUTE

اإلجتماعي في محل رقم)5)مكرر دوور)

ا صابون مراكش في طورا تأسيس.

ا كائن) ا تجاري  األصل  جميع 

5)دوور ا صابون مراكش) بمحل رقم)

وا غير) ا طبية  املذ ات  واملذ   بيع 

بجميع) ا تجاري  با سجل  مسجل 

عناصره املادوة واملذنوية كحصة في)

شركة قوم بمبلغ)140.000)درهما.

فذلى دائني مو م الحصة املذكور2)

إلى) بتصريحاتهم  وتو موا  أن  أعاله 

باملحكمة) ا تجاري  ا سجل  قسم 

ا تجارية بمراكش داخل أجل وبت ئ)

من تاريخ نشر اإلعالن األول وينتهي في)

ا يوم الخامس عشر من نشر اإلعالن)

ا ثاني

ا نشر2 ا ثا ية
عن رئيس كتابة ا ضبط

30 مكرر

املحكمة ا تجارية بمراكش

تو وم أصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم : 2022/53

حساب : 4634

10)مارس) بموت�سى عو  عرفي في)

2022)ومسجل بمراكش في)20)أبريل)

محم ) عادل  ا سي   ق م  (2022

 50 ا ساكن برقم) (EE54072 ر.ب.و)

مراكش) دكا ة،) باب  ا شرفاء) درب 

 FIDUCIAIRE JAD SARL  شركة)

درب) (50 مورها االجتماعي رقم) (AU

ا شرفاء،)باب دكا ة،)مراكش في طور)

ا تأسيس.

ا كائن) ا تجاري  األصل  جميع 

باب دكا ة،) درب ا شرفاء،) (50 برقم)

املحاسبة،) ألعمال  واملذ   مراكش 

 105120 رقم) ا تجاري  ا سجل 

بجميع عناصره املادوة واملذنوية قوم)

بمبلغ)25.000)درهم.

وتو موا) أن  ا بائع  دائني  فذلى 

بتذرضاتهم إلى قسم ا سجل ا تجاري)

داخل) بمراكش  ا تجارية  باملحكمة 

اإلعالن) نشر  تاريخ  من  وبت ئ  أجل 

األول وينتهي في ا يوم الخامس عشر)

)15))من نشر اإلعالن ا ثاني.

ا نشر2 ا ثا ية
عن رئيس كتابة ا ضبط

62 مكرر

املحكمة ا تجارية بمراكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2022/54
حساب : 4636

في) مؤرخ  ع لي  عو   بموت�سى 
بمراكش) واملسجل  (2022 فبراور) (7
باع ورثة) (2022 فبراور) (14 تاريخ) في 

ا سي  حمي  ا س ريي وهم):
زوجته ا سي 2 عائشة ا وردوني،)
ا وطنية) ا تذريف  الحاملة  بطاقة 

رقم)E480944)؛
ابنه ا سي  عب  ا رحمان ا س ريي،)
ا وطنية) ا تذريف  الحامل  بطاقة 

رقم)E428094)؛
ا س ريي،) رشي 2  ا سي 2  ابنته 
ا وطنية) ا تذريف  الحاملة  بطاقة 

رقم)E575311)؛
ابنه ا سي  عب  ا وهاب ا س ريي،)
ا وطنية) ا تذريف  الحامل  بطاقة 

رقم)E575544)؛
ابنته ا سي 2 ا سذ وة ا س ريي،)
ا وطنية) ا تذريف  الحاملة  بطاقة 

رقم)E523892)؛
ا س ريي،) مريم  ا سي 2  ابنته 
ا وطنية) ا تذريف  الحاملة  بطاقة 

رقم)E635889)؛
ا س ريي،) كلثوم  ا سي 2  ابنته 
ا وطنية) ا تذريف  الحاملة  بطاقة 

رقم)E617924)؛
ا س ريي،) ا سي 2  يلى  ابنته 
ا وطنية) ا تذريف  الحاملة  بطاقة 

رقم)EE282071)؛
مكافح،) مينة  ا سي 2   فائ 2 
ا وطنية) ا تذريف  الحاملة  بطاقة 
األصل) جميع  (،EE299644 رقم)
ا تجاري عي ا رقم ا تحليلي)136680 
املسجل) (111 ا ترتيبي) وا رقم 
بتاريخ) بمراكش  ا تجارية  باملحكمة 
اململوك  لبائذين) (2022 وناور) (5
ا تجاري) ا سجل  حسب  املذكورين 
وناور) (5 بتاريخ) املؤسس من طرفهم 
2022)وا كائن ب)148)ز وة ا ساقية)
املالح،)مراكش مع ا نشاط املزاول فيه)
املادوة) عناصره  بجميع  ا توابل  بيع 

واملذنوية بمبلغ)130.000)درهم.
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أعاله) املذكور  ا بائع  دائني  فذلى 

قسم) إلى  بتذرضاتهم  وتو موا  أن 

ا تجارية) باملحكمة  ا تجاري  ا سجل 

بمراكش داخل أجل وبت ئ من تاريخ)

ا يوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر)(15))من نشر اإلعالن)

ا ثاني.
ا نشر2 ا ثا ية

عن رئيس كتابة ا ضبط

63 مكرر

املحكمة ا تجارية بمراكش

بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2022/55

حساب : 4637

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى 

 2021 23) وفمبر) بتاريخ) مراكش 

27)ديسمبر) ومسجل بمراكش بتاريخ)

الحسين،) رجاكي  ا سي   باع  (2021

ا وطنية) ا تذريف  الحامل  بطاقة 

بتجزئة) ا ساكن  (EE21403 رقم)

االفاق)02)رقم)525)سذاد2،)مراكش.

أمين،) الخ ور  ا سي    فائ 2 

ا وطنية) ا تذريف  الحامل  بطاقة 

األصل) جميع  (EE141043 رقم)

عمار2) (2 باملسير2) ا كائن  ا تجاري 

مراكش واملذ ) (،69 رقم) (1 تافيال ت)

با سجل) املسجل  ميكا يكي  ملحل 

بجميع) (118882 ا تجاري تحت رقم)

بمبلغ) واملذنوية  املادوة  عناصره 

50.000)درهما.

أعاله) املذكور  ا بائع  دائني  فذلى 

قسم) إلى  بتذرضاتهم  وتو موا  أن 

ا تجارية) باملحكمة  ا تجاري  ا سجل 

بمراكش داخل أجل وبت ئ من تاريخ)

ا يوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر)(15))من نشر اإلعالن)

ا ثاني.
ا نشر2 ا ثا ية

عن رئيس كتابة ا ضبط

64 مكرر

املحكمة ا تجارية بمراكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2022/56
حساب : 4640

 10 في) مؤرخ  حر  عو   بموت�سى 
باع) بمراكش  ومسجل  (2022 ماي)
ا سي  امغينية كمال واسين،)الحامل)
 E193180 رقم) ا وطنية   لبطاقة 
املسجل با سجل) (S-FOOD  لشركة)
ممثلها) (62181 رقم) تحت  ا تجاري 
ا وا وني ا سي  بناني صالح ا  ون،)
رقم) ا وطنية  الحامل  لبطاقة 
ا تجاري) األصل  جميع  (.E579426
زاوية إمام ا شافعي) (18 ا كائن رقم)

والحسن األول،)مراكش.
واملسجل با سجل ا تجاري تحت)
رقم)109706)بجميع عناصره املادوة)

واملذنوية بمبلغ)500.000)درهم.
أعاله) املذكور  ا بائع  دائني  فذلى 
قسم) إلى  بتذرضاتهم  وتو موا  أن 
ا تجارية) باملحكمة  ا تجاري  ا سجل 
بمراكش داخل أجل وبت ئ من تاريخ)
ا يوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر)(15))من نشر اإلعالن)

ا ثاني.
ا نشر2 ا ثا ية

عن رئيس كتابة ا ضبط

65 مكرر

املحكمة ا تجارية بمراكش
بيع  صف أصل تجاري

ملف رقم 57/2022
حساب رقم 4648

 9 في) بموت�سى عو  عرفي مؤرخ 
ومسجل بمراكش بتاريخ) (1996 ماي)
ا سي   اوت) باع  (2022 أبريل) (28
الحامل  بطاقة) بوجمذة  تاهين 
 E989 رقم) ا وطنية  ا تذريف 
ا ساكن ب وار إغبلي ورزازات  فائ 2)
ا سي  جواد محتيج الحامل  بطاقة)
E61674) صف) رقم) ا تذريف 
األصل ا تجاري ا كائن بشارع محم )
مطذم) واملذ   كليز  (6 رقم) الخامس 
تحت) ا تجاري  با سجل  واملسجل 
بجميع عناصره املادوة) (41012 رقم)

املذنوية بمبلغ)400.000)درهم.

أعاله) املذكور  ا بائع  دائني  فذلى 

قسم) إلى  بتذرضاتهم  وتو موا  أن 

ا تجارية) باملحكمة  ا تجاري  ا سجل 

بمراكش داخل أجل وبت ئ من تاريخ)

ا يوم) في  وينتهي  االول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن ا ثاني.
ا نشر2 ا ثا ية

عن رئيس كتابة ا ضبط

66 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
مكتب ا تصفية وا تسوية ا وضائية

إشذار
شركة PAPCONFEC SARL في 

شخص ممثلها ا وا وني

RC 3549

ا صادر) الحكم  بموت�سى 

امللف) في  (2022 ماي) (26 بتاريخ)

الحكم) رقم  (2022/8301/04 رقم)

ا تجارية) قضت املحكمة  (2022/26

بطنجة):

ا تسوية) مسطر2  بفتح  (- (1

شركة) مواجهة  في  ا وضائية 

شخص) في  (PAPCONFEC SARL

مورها) قضائيا  ا وا وني  ممثلها 

 1719 :)بإقامة وونس رقم) االجتماعي)

با ذرائش) الج و   املغرب  تجزئة 

واملسجل با سجل ا تجاري باملحكمة)

االبت ائية با ذرائش تحت رقم)3549.

-)بتذيين ا سي  محم  حجاجي) (2

محم ) وا سي   منت با  قاضيا 

منت با  ائبا  ه) قاضيا  ا ز طاري 

وا سي  محم  بورباع سن وكا.

ا  ائنين) من  فاملطلوب  وعليه 

املذين) ب وونهم  لسن وك  ا تصريح 

املبا غ) ضمن قائمة موقذة تتضمن 

املطلوبة مرفوة با وثائق وع ك داخل)

هذا) تاريخ  من  ابت اء) شهرين  أجل 

طبوا) ا رسمية  بالجري 2  اإلشذار 

 لمواد)584.
عن رئيس كتابة ا ضبط

24

املحكمة ا تجارية بطنجة
ملف تفويت  صف أصل تجاري

عن طريق ا بيع
ملف رقم : 2022/27

كتابة) مصلحة  رئيس  يذلن 
بطنجة) ا تجارية  باملحكمة  ا ضبط 
مصادق) عرفي  عو   بموت�سى  أ ه 
اإلمضاء)بتاريخ)18)ماي)2022)وتاريخ)
محم ) ا سي   باع  (،2022 ماي) (20
ا تذريف) الحامل  بطاقة  مظهر،)
وا ساكن) (B60347 رقم) ا وطنية 
تجزئة ام) (3 ز وة) (40 با  ار ا بيضاء)
كلثوم،)كا يفور يا واملسجل با سجل)
(،37832 ا تجاري بطنجة تحت رقم)
 صف األصل ا تجاري ا كائن بطنجة)
109،) فائ 2 ا سي ) شارع فاس رقم)
الحامل  بطاقة) ا ذزيز  افع،) عب  
 L264146 رقم) ا وطنية  ا تذريف 
وح دت قيمة  صف األصل ا تجاري)
في مبلغ إجمالي ق ره) ا بيع  موضوع 

60.000)درهم.
ا تذرضات) جميع  فإن  وعليه 
املحكمة) بهذه  ا ضبط  بكتابة   تو م 
ووما) ((15) داخل أجل خمسة عشر)
طبوا) ا ثاني  ا نشر  تاريخ  من  ابت اء)
 لفصل)84)وما وليه من م و ة ا تجار2.

ا نشر2 األولى
عن رئيس كتابة ا ضبط

104 مكرر

املحكمة ا تجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري

عن طريق ا بيع
ملف ع د 2022/25

كتابة) مصلحة  رئيس  يذلن 
بطنجة) ا تجارية  باملحكمة  ا ضبط 
مؤرخ) موثق  عو   بموت�سى  أ ه 
ا سي 2) باعت  (2022 أبريل) (25 في)
أمينة براد2 ملذ اي ا ساكنة بفرنسا)
 RUE HENRI DUNANT 92700
والحاملة  بطاقة) (COLOMBES
 K352589 رقم) ا وطنية  ا تذريف 
بطنجة) ا تجاري  با سجل  واملسجلة 
األصل) مجموع  (123720 رقم) تحت 
ا تجاري ا كائن بطنجة شارع  بنان)
األر�سي  فائ 2) ا طابق  أمين  إقامة 
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الحافظي) ا زهراء) فاطمة  ا سي 2 

ا وطنية) ا تذريف  الحاملة  بطاقة 
قيمة) وح دت  (CD100557 رقم)

األصل ا تجارية موضوع ا بيع في مبلغ)

إجمالي ق ره)700.000)درهم.

ا تذرضات) جميع  فإن  وعليه 

تو م بكتابة ا ضبط بهذه املحكمة)

من) ابت اء) ووما  (15 أجل) داخل 

84  تاريخ ا نشر ا ثاني طبوا  لفصل)

وما وليه من م و ة ا تجار2.

ا نشر2 ا ثا ية
عن رئيس كتابة ا ضبط

كمال مذطاكة

32 مكرر

املحكمة ا تجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري

عن طريق ا بيع

ملف ع د 2022/24

كتابة) مصلحة  رئيس  يذلن 

بطنجة) ا تجارية  باملحكمة  ا ضبط 

في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى  أ ه 

2022)باعت ا سي 2 ا هام) أبريل) (13

عين) دوار  بطنجة  ا ساكنة  بنوشن 

والحاملة  بطاقة) اجز اوة  ا ذسل 

 BB1938 رقم) ا وطنية  ا تذريف 

بطنجة) ا تجاري  با سجل  واملسجلة 

األصل) مجموع  (106060 رقم) تحت 

ا تجاري ا كائن بطنجة شارع فاطمة)
ا طابق األول  فائ 2) (3 رقم) ا زهراء)

الحامل  بطاقة) بنيس  ا سي   بيل 

 C439129 رقم) ا وطنية  ا تذريف 

ا تجارية) األصل  قيمة  وح دت 

في مبلغ إجمالي ق ره) ا بيع  موضوع 

180.000)درهم.

ا تذرضات) جميع  فإن  وعليه 

تو م بكتابة ا ضبط بهذه املحكمة)

من) ابت اء) ووما  (15 أجل) داخل 

84  تاريخ ا نشر ا ثاني طبوا  لفصل)

وما وليه من م و ة ا تجار2.

ا نشر2 ا ثا ية
عن رئيس كتابة ا ضبط

كمال مذطاكة

33 مكرر

املحكمة ا تجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري

عن طريق ا بيع
ملف ع د 2022/26

كتابة) مصلحة  رئيس  يذلن 
بطنجة) ا تجارية  باملحكمة  ا ضبط 
أ ه بموت�سى عو  عرفي مؤرخ في)28 
2022)باعت ا سي 2 االدري�سي) أبريل)
ا ساكنة بطنجة شارع موالي) مارية 
 4 رقم) (2 ا  ا ية) ز وة  ووسف 
ا وطنية) ا تذريف  والحاملة  بطاقة 
با سجل) واملسجلة  (G145922 رقم)
 84104 رقم) تحت  بطنجة  ا تجاري 
ا كائن) ا تجاري  األصل  مجموع 
 90 ز وة) خل ون  ابن  حي  با سواني 
رقم)10)بطنجة  فائ 2 ا سي 2 ا هراز)
ا تذريف) الحاملة  بطاقة  بشرى 
وح دت) (K509292 رقم) ا وطنية 
قيمة األصل ا تجارية موضوع ا بيع)

في مبلغ إجمالي ق ره)60.000)درهم.
ا تذرضات) جميع  فإن  وعليه 
تو م بكتابة ا ضبط بهذه املحكمة)
من) ابت اء) ووما  (15 أجل) داخل 
84  تاريخ ا نشر ا ثاني طبوا  لفصل)

وما وليه من م و ة ا تجار2.
ا نشر2 ا ثا ية

عن رئيس كتابة ا ضبط
كمال مذطاكة

34 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
إشهار بيع أصل تجاري
رقم امللف 2022/18
رقم الحساب 2492

و ) على  ع لي  عو   بموت�سى 
وعب ) كر ون  مصطفى  ا ذ  ين 
الحكيم ا توزاني املنتصبين  إلشهاد)
قسم) بمكناس  االبت ائية  باملحكمة 
 2022 أبريل) (12 في) واملؤرخ  توثيوي 
ا تسجيل) بمصلحة  واملسجل 
 2022 أبريل) (12 بتاريخ) بمكناس 
 2022/109238 باالستخالص) أمر 
األداء) مرجع  (10981 ( رقم) كناش 
األداء) وصل  (1010163343220
صالح) ا سي   باع  (10725000390

الجنسية) املغربي  اسذي   بن  بنزور 
 1947 وناور) فاتح  بتاريخ  املزداد 
ا ساكن برقم)6)درب ا ذرصة سي ي)
الحامل  بطاقة) بمكناس  عمرو 
دال) (16531 ا وطنية رقم) ا تذريف 
عب )) بن  ا زعواطي  عادل   لسي  
ا وادر املغربي الجنسية املزداد بتاريخ)
برقم) ا ساكن  ن  (1981 28) وفمبر)
قصر موالي زي ان ا  ار ا كبير2) (11
ا تذريف) الحامل  بطاقة  مكناس 
كافة) دال  (757689 رقم) ا وطنية 
األصل ا تجاري  لمحل ا كائن بباب)
لحجر رقم)15)سي ي عمرو بمكناس)
واملسجل با سجل ا تجاري باملحكمة)
 52514 ا تجارية بمكناس تحت رقم)
درهم) أ ف  أربذون  ق ره  بثمن 

)40.000)درهم).
 ذ ك فإن جميع ا تذرضات وجب)
باملحكمة) ا ضبط  بكتابة  أن توضع 
ا تجارية بمكناس داخل أجل خمسة)
تاريخ) من  ووما)) (15) ووما) عشر2 

ص ور ا نشر2 ا ثا ية.
ا نشر2 ا ثا ية

عن رئيس كتابة ا ضبط

35 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
مصلحة ا سجل ا تجاري

إشهار عو  تفويت أصل تجاري
ملف بيع رقم : 2022/16

حساب خاص : 4385
بموت�سى عو  توثيوي)(ع2.)أسماء)
مؤرخ) خوالني حسني موثوة بفاس))
بفاس بتاريخ)19)ماي)2022)ومسجل)

بفاس بتاريخ)20)ماي)2022.
قصيور،) بنذي�سى  (: ا سي ) فوت 
(،C301790 ا وطنية) بطاقته  رقم 
كمال) ز وة  (،6 رقم) بفاس  ا ساكن 
امل ونة) (،1 ا طابق) (،3 ع وان ا شوة)

الج و 2.
قصيور،) بالل  محم    لسي  
 CD85357 ا وطنية) بطاقته  رقم 
 AM KLINIKUM بأملا يا) وا ساكن 
وقته) الحال  (4 77855 ACHERN

بفاس.

املالبس) ا تجاري  تجار2  األصل 
(،153 بفاس) املستغل  الجاهز2 
ا سوق ا كبير،)فاس الج و  واملوي )
رقم) تحت  بفاس  ا تجاري  با سجل 

31968)بثمن ق ره)200.000)درهم.
حسب ا شروط املنصوص عليها)

بذو  ا تفويت.
وتوبل ا تذرضات بكتابة ا ضبط)
باملحكمة ا تجارية بفاس داخل أجل ال)
وتذ ى خمسة عشر)(15))ووما ابت اء)

من ا نشر2 ا ثا ية.
ا نشر2 األولى

عن رئيس كتابة ا ضبط

سذي  ا سباعي

25 مكرر

املحكمة ا تجارية بفاس
عو  تفويت أصل تجاري

ملف رقم : 2022/15
حساب خاص : 4336

محم ) (ع.) بموت�سى عو  توثيوي)
بفاس) مؤرخ  بفاس)) موثق   طفي 
بتاريخ)7)أبريل)2022)ومسجل بفاس)

بتاريخ)19)أبريل)2022.
مطيع،) محم   ا سي   فوت 
ا وطنية  لتذريف) الحامل  لبطاقة 
بفاس) ا ساكن  (GN40902 رقم)
ا نزهة) تجزئة جيهان حي  (12 ا شوة)

طريق عين ا شوف.
الحامل) ا ذلمي،) توفيق   لسي  
رقم) ا وطنية  لتذريف   لبطاقة 
 8 بفاس) ا ساكن  (C414526
 8 عمار2) (2 ا شوة) ا و س  إقامة 
شركة) عن  اوموزار،) يابة  طريق 
 PHARMACIE AL HILAL GREEN
شركة في طور ا تأسيس) (SARL AU
املستغل) ا تجاري  صي  ية  األصل 
بفاس ز وة)27)رقم)63)ا وطذة)1208 
وا ذي) فاس  واد  حي  ادريس  موالي 
كان مسجال با سجل ا تجاري بفاس)
ا تشطيب) قبل  (،43652 رقم) تحت 
بثمن) (2022 مارس) (29 بتاريخ) عليه 

ق ره)1.050.000)درهم.
حسب ا شروط املنصوص عليها)

بذو  ا تفويت.
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وتوبل ا تذرضات بكتابة ا ضبط)

باملحكمة ا تجارية بفاس داخل أجل)

ووما) ((15) عشر) خمسة  وتذ ى  ال 

ابت اء)من ا نشر2 ا ثا ية.

ا نشر2 ا ثا ية
عن رئيس كتابة ا ضبط

سذي  ابن سليمان

37 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 130660

حساب : 20462
بيع أصل تجاري

فوتت):

ا شركة)SOCAERO)ومثلها ا سي )

الحامل) (LAURENT ERIC PIERRE

14CT73563(لجواز ا سفر

 فائ 2):

 SABCA MAROC SAS ا شركة)

 JONGEN THIBAULD( ومثلها ا سي

ا سفر) لجواز  الحامل  (RENE G

EM473268

تشغيل) (: األصل ا تجاري املفوت)

ا تجمذات) بتجميع  املتذلق  ا نشاط 

ا وحي ) وا ذميل  املذ  ية  ا فرعية 

ورتبط) وأي عنصر آخر غير ملموس 

به ا ذميل ا وحي  بما في ع ك ا ذوود)

واالتفاقيات املبرمة مع أطراف ثا ثة)

بتحويل) املتذلوة  ا ذمل  وعوود 

واألرص 2) واألصول  املوظفون 

املسجلة) ألعمال  بتشغيل  املتذلوة 

 160105 ا بيضاء) ا  ار  سجل  في 

 PARC INDUSTRIEL ب) وا كائن 

 SAPINO LOT 598-20240

.NOUASSEUR CASABLANCA

تسجل) ا تذرضات  فإن  وبذ ك 

ا تجارية) باملحكمة  ا ضبط  بمكتب 

با  ار) ا تجاري  ا سجل  مكتب 

عشر) خمسة  أجل  داخل  ا بيضاء)

ووما املوالي  لنشر2 األولى وا ثا ية.

ا نشر2 األولى
عن رئيس كتابة ا ضبط

9 مكرر

املحكمة ا تجارية با  ار ا بيضاء

عو  تو مة

ملف رقم : 130662

حساب رقم : 20577

الحاملة) زكية،) بستان  ا سي 2 

 B159562 رقم) ا وطنية   لبطاقة 

ا طبيعي) ممثلة  لشخص  بصفتها 

با  ار) ا تجاري  با سجل  ومسجل 

ا بيضاء)تحت رقم)200058)وبصفتها)

مسير وحي   شركة في طور ا تكوين،)

خصائها كا تالي):

تم تصريح على ما ولي):

تم ا ويام بتو مة طبيذية  شركة)

 PHARMACIE DU PARADIS

CASA)شركة عات مسؤو ية مح ود2)

(: بشريك واح ،)مورها االجتماعي ب)

دار ملان بلوك)L)رقم)8،)حي املحم ي.

تم املساهمة في ا شركة املذكور2)

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)

ا طبيعي) ا تجاري  لشخص  األصل 

ما كة  لذناصر) ا شركة  وتصبح 

املساهم بها ابت اء)من ووم تسجيلها)

في ا سجل ا تجاري.

من) املستفي 2  سيكون  لشركة 

امللكية  ألصل) كامل  ا تو مة  هذه 

من) ابت اء) تو مته  الحال  ا تجاري 

توقيع هذا ا ذو  وسيكون  ها أوضا)

ا نهائي  هذه) اإلنشاء) اال تفاع ابت اء)

ا شركة األصل ا تجاري ا كائن با  ار)

(،8 رقم) (L ب دار ملان بلوك)  ا بيضاء)

با سجل) واملسجل  املحم ي  حي 

رقم) تحت  ا بيضاء) با  ار  ا تجاري 

.200058

وبذ ك فا تذرضات تسجل بمكتب)

مكتب) ا تجارية  باملحكمة  ا ضبط 

ا سجل ا تجاري با  ار ا بيضاء)داخل)

ووما املوالي) ((15) أجل خمسة عشر)

 لنشر2 األولى وا ثا ية.

ا نشر2 األولى
رئيس كتابة ا ضبط

10 مكرر

املحكمة ا تجارية با  ار ا بيضاء

بيع أصل تجاري

ملف رقم : 130664

حساب رقم : 20579

الحاملة) ا سي 2  ادوة كسيكس،)

 BE545226 رقم) ا وطنية   لبطاقة 

ا ذلوي،) إومان  ا سي 2   فائ 2 

ا وطنية) ا تذريف  الحاملة  بطاقة 

األصل) مجموع  (W354395 رقم)

واملسما2) مذ   صي  ية  ا تجاري 

ا كائنة) (PHARMACIE KSIKES

دوار أوالد) ا هراويين،) با  ار ا بيضاء)

واملسجل) مارس  (10 شارع) زهر2،)

با سجل ا تجاري رقم)311998.

تسجل) ا تذرضات  فإن  وبذ ك 

ا تجارية) باملحكمة  ا ضبط  بمكتب 

 مكتب ا سجل ا تجاري با  ار ا بيضاء)

ووما) ((15) داخل أجل خمسة عشر)

املوالي  لنشر2 األولى وا ثا ية.

ا نشر2 األولى
عن رئيس كتابة ا ضبط

11 مكرر

املحكمة ا تجارية با  ار ا بيضاء

عو  تو مة

ملف رقم : 130666

حساب رقم : 45174

ا سي 2 احسان ا ذلوي الحسني،)

رقم) ا وطنية  الحاملة  لبطاقة 

بصفتها ممثلة  لشخص) (A248584

ا طبيعي ومسجلة با سجل ا تجاري)

 243420 رقم) تحت  ا بيضاء) با  ار 

في) وحي 2  شركة  مسير2  وبصفتها 

طور ا تكوين،)خصائصها كا تالي):

تم تصريح على ما ولي):

طبيذية) بتو مة  ا ويام  تم 

 PHARMACIE ELHASSANI  شركة)

شركة) (CASABLANCA SARL AU

عات مسؤو ية مح ود2 بشريك واح ،)

مورها االجتماعي ب):)109/107)شارع)

 ابلس حي ا و س،)ا بر و�سي.

تم املساهمة في ا شركة املذكور2)

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)

ا طبيعي) ا تجاري  لشخص  األصل 

ما كة  لذناصر) ا شركة  وتصبح 

املساهم بها ابت اء)من ووم تسجيلها)

في ا سجل ا تجاري.

من) املستفي 2  سيكون  لشركة 

امللكية  ألصل) كامل  ا تو مة  هذه 

من) ابت اء) تو مته  الحال  ا تجاري 

توقيع هذا ا ذو  وسيكون  ها أوضا)

ا نهائي  هذه) اإلنشاء) اال تفاع ابت اء)

ا شركة األصل ا تجاري ا كائن با  ار)

شارع  ابلس) (109/107 ب) ا بيضاء)

واملسجل) ا بر و�سي  ا و س،) حي 

ا بيضاء) با  ار  ا تجاري  با سجل 

تحت رقم)243420.

وبذ ك فا تذرضات تسجل بمكتب)

مكتب) ا تجارية  باملحكمة  ا ضبط 

ا سجل ا تجاري با  ار ا بيضاء)داخل)

ووما املوالي) ((15) أجل خمسة عشر)

 لنشر2 األولى وا ثا ية.

ا نشر2 األولى
عن رئيس كتابة ا ضبط

12 مكرر

املحكمة ا تجارية با  ار ا بيضاء

عو  تو مة

ملف رقم : 130668

حساب رقم : 20670

الحامل) دهان،) ا بير  ا سي  

 B406108 رقم) ا وطنية   لبطاق 

ا طبيعي) ممثل  لشخص  بصفته 

با  ار) ا تجاري  با سجل  ومسجل 

ا بيضاء)تحت رقم)224132)وبصفته)

مسير وحي   شركة في طور ا تكوين،)

خصائصها كا تالي):

تم تصريح على ما ولي):

تم ا ويام بتو مة طبيذية  شركة)

 LA SOCIETE CORAD CONSEIL

مح ود2) مسؤو ية  عات  شركة 

 بشريك واح ،)مورها االجتماعي ب):)

ا طابق) الخامس،) محم   شارع  (97

األول،)ا  ار ا بيضاء.
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تم املساهمة في ا شركة املذكور2)

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)

ا طبيعي) ا تجاري  لشخص  األصل 

ما كة  لذناصر) ا شركة  وتصبح 

املساهم بها ابت اء)من ووم تسجيلها)

في ا سجل ا تجاري.

من) املستفي 2  سيكون  لشركة 

امللكية  ألصل) كامل  ا تو مة  هذه 

من) ابت اء) تو مته  الحال  ا تجاري 

توقيع هذا ا ذو  وسيكون  ها أوضا)

ا نهائي  هذه) اإلنشاء) اال تفاع ابت اء)

ا كائن) ا تجاري  األصل  ا شركة 

محم ) شارع  (97 ب) ا بيضاء) با  ار 

ا  ار) األول،) ا طابق  الخامس،)
واملسجل با سجل ا تجاري) ا بيضاء)

با  ار ا بيضاء)تحت رقم)224132.

وبذ ك فا تذرضات تسجل بمكتب)

مكتب) ا تجارية  باملحكمة  ا ضبط 

ا سجل ا تجاري با  ار ا بيضاء)داخل)

ووما املوالي) ((15) أجل خمسة عشر)

 لنشر2 األولى وا ثا ية.

ا نشر2 األولى
عن رئيس كتابة ا ضبط

13 مكرر

املحكمة ا تجارية با  ار ا بيضاء

عو  تو مة
ملف رقم : 130670

حساب رقم : 20717

كب�سي) بناني  أمين  محم   ا سي  

رقم) ا وطنية  الحامل  لبطاقة 

بصفته ممثال  لشخص) (BE788502
ا طبيعي واملسجل با سجل ا تجاري)

وبصفته مسير) (439988 رقم) تحت 

ا تكوين) طور  في  وحي   شركة 

خصائصها ا تالي):

تم تصريح على ما ولي):

تم ا ويام بتو مة طبيذية  شركة))

 GRAND PHARMACIE DERB

املسؤو ية) عات  شركة  (GNAOUA

مورها) واح   بشريك  املح ود2 

درب) ز وة الج و 2،) (،10 االجتماعي)

املساهمة تم  ا بيضاء) ا  ار  كناو2،)

بجميع) أعاله  املذكور2  ا شركة  في 

األصل) وخصوم  أصول  عناصر 

ا طبيعي وتصبح) ا تجاري  لشخص 

ا شركة ما كة  لذناصر املساهم بها)

من ووم تسجيلها في ا سجل) ابت اء)

ا تجاري.

من) املستفي 2  سيكون  لشركة 

امللكية  ألصل) كامل  ا تو مة  هذه 

من) ابت اء) تو مته  الحال  ا تجاري 

توقيع هذا ا ذو  وسيكون  ها أوضا)

اإلنشاء) تاريخ  من  ابت اء) اال تفاع 

األصل) (: ب) ا شركة  ا نهائي  هذه 

(،10 ا تجاري ا كائن با  ار ا بيضاء)

ا  ار) كناو2،) درب  الج و 2،) ز وة 

ا بيضاء،)واملسجل با سجل ا تجاري)

ا بيضاء) با  ار  ا تجارية  باملحكمة 

تحت رقم)439988.

تسجل) ا تذرضات  فإن  وبذ ك 

ا تجارية) باملحكمة  ا ضبط  بمكتب 

با  ار) ا تجاري  ا سجل  مكتب 

عشر) خمسة  أجل  داخل  ا بيضاء)

األولى) املوالي  لنشر2  ((15) ووما)

وا ثا ية.

ا نشر2 األولى
رئيس كتابة ا ضبط

14 مكرر

املحكمة ا تجارية با  ار ا بيضاء

بيع أصل تجاري
ملف رقم : 130672

حساب رقم : 20800

خل اوي) محم   ا سي   فوت 

ا وطنية) ا تذريف  الحامل  بطاقة 

ا سي ) BH310747) فائ 2  رقم)

الحامل  بطاقة) ووسف  مساوح 

 BH328381 ا تذريف ا وطنية رقم)

مجموع األصل ا تجاري ا كائن با  ار)

احم ) ز وة  ا بل وة  درب  ا بيضاء)

عن) عبار2  وهو  (7 رقم) جياللي  ابن 

متجر  بيع املالبس الجاهز2 متواج )

با سجل) واملسجل  ا سفلي  با طابق 

ا تجاري رقم)410444.

تسجل) ا تذرضات  فإن  وبذ ك 

ا تجارية) باملحكمة  ا ضبط  بمكتب 

با  ار) ا تجاري  ا سجل  مكتب 

عشر) خمسة  أجل  داخل  ا بيضاء)

األولى) املوالي  لنشر2  ((15) ووما)

وا ثا ية.

ا نشر2 األولى
عن رئيس كتابة ا ضبط

15 مكرر

املحكمة ا تجارية با  ار ا بيضاء

بيع أصل تجاري
ملف رقم : 130674

حساب رقم : 20817

ا رايس) محم   ا سي   فوت 

ا وطنية) ا تذريف  الحامل  بطاقة 

B379511) فائ 2 ا سي 2  وال) رقم)

ا تذريف) الحاملة  بطاقة  ا غزاوي 

وا سي ) (BE689552 رقم) ا وطنية 

الحامل) ا كرش  ا فياللي  ا غالي 

رقم) ا وطنية  ا تذريف   بطاقة 

ا فياللي) سذ   ا سي   (BL143302

ا تذريف) الحامل  بطاقة  ا كرش 

بيع جميع) (BL166886 ا وطنية رقم)

ومتلكها) ا تي  (1/2 املشاعة) الحووق 

يستغل) ا ذي  ا تجاري  باألصل 

با توسيط) األثواب  وشراء) بيع  في 

شارع) (106 ا بيضاء) با  ار  املتواج  

حسن ا صغير قيسارية بنجلون رقم)

رقم) ا تجاري  با سجل  واملسجل  (5

.405600

تسجل) ا تذرضات  فإن  وبذ ك 

ا تجارية) باملحكمة  ا ضبط  بمكتب 

با  ار) ا تجاري  ا سجل  مكتب 

عشر) خمسة  أجل  داخل  ا بيضاء)

األولى) املوالي  لنشر2  ((15) ووما)

وا ثا ية.

ا نشر2 األولى
عن رئيس كتابة ا ضبط

16 مكرر

املحكمة ا تجارية با  ار ا بيضاء
عو  تو مة

ملف رقم : 130686
حساب رقم : 20882

الحاملة) زهيري  فطيمة  ا سي 2 
رقم) ا وطنية  ا تذريف   بطاقة 
BE788502)بصفتها ممثلة  لشخص)
ا طبيعي واملسجل با سجل ا تجاري)
180594)وبصفتها شريكة) تحت رقم)
ا تكوين) طور  في  شركة  في  وحي 2 
 PHARMACIE  ENNOUR»
 »CASABLANCA SARL AU

خصائصها ا تالي):
تم تصريح على ما ولي):

طبيذية) بتو مة  ا ويام  تم 
 PHARMACIE  ENNOUR»((شركة 
شركة) («CASABLANCA SARL AU
مورها) املح ود2  املسؤو ية  عات 
رقم) (E شارع) طارق  حي  االجتماعي 
ا  ار) (- سي ي ا بر و�سي) (221-219
ا شركة) في  املساهمة  تم  ا بيضاء)
املذكور2 أعاله بجميع عناصر أصول)
ا تجاري  لشخص) األصل  وخصوم 
ما كة) ا شركة  وتصبح  ا طبيعي 
من ووم)  لذناصر املساهم بها ابت اء)

تسجيلها في ا سجل ا تجاري.
من) املستفي 2  سيكون  لشركة 
امللكية  ألصل) كامل  ا تو مة  هذه 
من) ابت اء) تو مته  الحال  ا تجاري 
توقيع هذا ا ذو  وسيكون  ها أوضا)
اإلنشاء) تاريخ  من  ابت اء) اال تفاع 
األصل) (: ب) ا شركة  ا نهائي  هذه 
 E حي طارق شارع) (: ا تجاري ا كائن)
(- ا بر و�سي) سي ي  (221-219 رقم)
با سجل) واملسجل  ا بيضاء،) ا  ار 
با  ار) ا تجارية  باملحكمة  ا تجاري 

ا بيضاء)تحت رقم)180594.
تسجل) ا تذرضات  فإن  وبذ ك 
ا تجارية) باملحكمة  ا ضبط  بمكتب 
با  ار) ا تجاري  ا سجل  مكتب 
عشر) خمسة  أجل  داخل  ا بيضاء)
األولى) املوالي  لنشر2  ((15) ووما)

وا ثا ية.
ا نشر2 األولى

رئيس كتابة ا ضبط

17 مكرر
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املحكمة ا تجارية با  ار ا بيضاء
ملف رقم 130676

حساب 20819
بيع أصل تجاري

رمال) احم   املرحوم  ورثة  فوت 
وهم ا ساد2):

الحاملة) عسوي  ا سي 2  ادوة 
.BE71834(بطاقة ا تذريف ا وطنية 
الحامل) عسوي  طالل  ا سي  
ا وطنية) ا تذريف   بطاقة 

.BE580678
الحامل) عسوي  خليل  ا سي  
.BE64744(بطاقة ا تذريف ا وطنية 
الحاملة) عسوي  عزيز2  ا سي 2 
ا وطنية) ا تذريف   بطاقة 

.BE485109
عسوي) سوفا ا  ا سي 2 
ا وطنية) ا تذريف  الحاملة  بطاقة 

.BK340674
الحامل) عسوي  هشام  ا سي  
ا وطنية) ا تذريف   بطاقة 

.BE443837
الحاملة) رمال  جميلة  ا سي 2 
.BE58714(بطاقة ا تذريف ا وطنية 
الحاملة) رمال  حفيظة  ا سي 2 
.B438543(بطاقة ا تذريف ا وطنية 
الحاملة) رمال  عتيوة  ا سي 2 
.B104707(بطاقة ا تذريف ا وطنية 
ا سي  عب  املجي  رمال الحامل)
.B203549(بطاقة ا تذريف ا وطنية 
ا سي  سذي  رمال الحامل  بطاقة)

.B108455(ا تذريف ا وطنية
الحاملة) ا ناجي  حليمة  ا سي 2 
ا وطنية) ا تذريف   بطاقة 

.MA38663
وا واصر فاطمة ا زهراء)رمال.

 فائ 2):
الحامل) اوبني  محم   ا سي  
.BE75152(بطاقة ا تذريف ا وطنية 
ا شامل) خ وج  ا سي 2 
ا وطنية) ا تذريف  الحاملة  بطاقة 

.BJ128547
املذ ) ا تجاري  األصل  مجموع 
ا كحو ية)  كافتيروا  لمشروبات 
املتواج  با  ار ا بيضاء)شارع الحرية)
 212 سابوا) (36 مرس ا سلطان رقم)
رقم) ا تجاري  با سجل  واملسجل 

.374212

تسجل) ا تذرضات  فإن  وبذ ك 
ا تجارية) باملحكمة  ا ضبط  بمكتب 
با  ار) ا تجاري  ا سجل  مكتب 
عشر) خمسة  أجل  داخل  ا بيضاء)

ووما املوالي  لنشر2 األولى وا ثا ية.
ا نشر2 األولى

عن رئيس كتابة ا ضبط

101 مكرر

املحكمة ا تجارية با  ار ا بيضاء
ملف رقم 130682

حساب 20845
بيع أصل تجاري

مصطفى) ا ذهبي  ا سي 2  فوت 
ا وطنية) ا تذريف  الحامل  بطاقة 

.BE21121
 فائ 2):

الحامل) عادل  ا ب وي  ا سي  
ا وطنية) ا تذريف   بطاقة 

.BE548320
املذ ) ا تجاري  األصل  مجموع 
 بيع األثواب بالجملة املتواج  با  ار)
ز وة سهيل لحسن) (54-50 ا بيضاء)
وا غير املسجل با سجل) و17) (1 رقم)

ا تجاري.
تسجل) ا تذرضات  فإن  وبذ ك 
ا تجارية) باملحكمة  ا ضبط  بمكتب 
با  ار) ا تجاري  ا سجل  مكتب 
عشر) خمسة  أجل  داخل  ا بيضاء)

ووما املوالي  لنشر2 األولى وا ثا ية.
ا نشر2 األولى

عن رئيس كتابة ا ضبط

102 مكرر

املحكمة ا تجارية با  ار ا بيضاء
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 130684
حساب رقم : 20881

 SHRY SARL شركة) فوتت 
قراوش،) ادريس  ا سي   ومثلها  ا تي 
ا وطنية) ا تذريف  الحامل  بطاقة 
 S.J.A ا شركة) BJ336517) فائ 2 
ا تي ومثلها ا سي ) (NEGOCE SARL
الحامل  بطاقة) اسباعي،) جمال 

.DF807952(ا تذريف ا وطنية رقم

ا كائن) ا تجاري  األصل  مجموع 

محم ) شارع  ا بيضاء،) با  ار 

واملسجل) (63 رقم) متجر  الخامس،)

با سجل ا تجاري رقم)117429:

تسجل) ا تذرضات  فإن  وبذ ك 

ا تجارية) باملحكمة  ا ضبط  بمكتب 

 مكتب ا سجل ا تجاري با  ار ا بيضاء)

ووما) ((15) داخل أجل خمسة عشر)

املوالي  لنشر2 األولى وا ثا ية.

ا نشر2 األولى

عن رئيس كتابة ا ضبط

103 مكرر

املحكمة االبتدائية بتمارة

تحويل أصل تجاري من شخص 

طبيعي إلى شخص مذنوي

ملف رقم 2022/7

حساب رقم 24485/2022

مصادق) عرفي  عو   بموت�سى 

2022)ومسجل) 6)أبريل) ( عليه بتاريخ)

تحويل) تم  (،2022 أبريل) (28 بتاريخ)

األصل) موضوع  طبيعي  شخص 

عن) عبار2  (114516 رقم) ا تجاري 

محل مذ   لتجميل  لرجال وا نساء)

ا كائن بمحل رقم)3)عمار2 كا يفور يا)

تجزئة اماني)8)ا وفاق تمار2 إلى شركة)

اسمها)IMPERIAL SPA)عات ا شريك)

ا وحي  رأسما ها)350.000)درهم.

تسجل) ا تذرضات  فإن  وبذ ك 

بمكتب ا ضبط باملحكمة االبت ائية)

بتمار2 مكتب ا سجل ا تجاري داخل)

األولى) املوالي  لنشر2  ووما  (15 أجل)

وا ثا ية.

ا نشر2 األولى

105 مكرر

املحكمة االبتدائية ببرشيد
بيع أصل تجاري

كتابة) مصلحة  رئيس  يذلن 

ا ضبط باملحكمة االبت ائية ببرشي ،)

في مؤرخ  رسمي  عو   بموت�سى   أ ه 

عب ) ا سي   باع  (،2022 مارس) (17

الحامل  بطاقة) بنذزوز،) ا سالم 

 WA64821 رقم) ا وطنية  ا تذريف 

ا شفشاوني) شارع  (125 وا ساكن)

رياض) (11 س) م  (3 شوة) (1 طابق)

ا بيضاء،) ا  ار  س  ع  ا شفشاوني 

ا شافيعي،) املصطفى   لسي  

ا وطنية) ا تذريف  الحامل  بطاقة 

دوار) وا ساكن  (،WA141194 رقم)

األصل) برشي ،) جاقمة  عبار2  كريز 

«موهى) كموهى،) املستغل  ا تجاري،)

بوذة) ا فرج  بتجزئة  وا كائنة   ينا»)

واملسجل با سجل) برشي ،) (،96 رقم)

(،23006 ا تجاري ببرشي  تحت رقم)

 200.000 إجمالي ق ره) بثمن  وع ك 

درهم.

ا تذرضات) جميع  فإن  وعليه 

تو م بكتابة ا ضبط بهذه املحكمة)-)

ووما) (15 داخل أجل) (- قسم ا سجل)

ابت اء)من تاريخ ص ور ا نشر2 األولى)

وا ثا ية.

ا نشر2 األولى
عن رئيس مصلحة كتابة ا ضبط

51 مكرر

املحكمة االبت ائية ببرشي 
بيع أصل تجاري

كتابة) مصلحة  رئيس  يذلن 

ا ضبط باملحكمة االبت ائية ببرشي ،)

في مؤرخ  رسمي  عو   بموت�سى   أ ه 

2022،)فوتت شركة األشغال) 6)ماي)

شريك) عات  ش.ع.م.م،) امزاب  أوت 

مسيرها) بواسطة  ممثلة  وحي ،)

عوكشة،) ا سي   كبير  ا وا وني،)

ا وطنية) ا تذريف  الحامل  بطاقة 

مورها) وا كائن  (،W84478 رقم)

املجموعة) (18 إقامة) (181 ا شوة)

برشي ،) املحطة  إقامة  (3 ا سكنية)
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واملسجلة با سجل ا تجاري باملحكمة)

(،3153 االبت ائية ببرشي  تحت رقم)

 فائ 2 شركة وال بيز يس ش.ع.م.م،)

ممثلة بواسطة مسيرها ا سي  محم )

ا تذريف) الحامل  بطاقة  اسكيك 

واملسجلة) (،P44887 رقم) ا وطنية 

با  ار) باملحكمة  ا تجاري  با سجل 

(،508551 رقم) تحت  ا بيضاء،)

املستغل) ا تجاري  األصل  جميع 

برشي ») رياض  «إيسباص  كموهى)

الحسن) موالي  بمركب  وا كا ئة،)

طريق بوسكور2)-)برشي ،)وع ك بثمن)

إجمالي ق ره)800.000)درهم.

ا تذرضات) جميع  فإن  وعليه 

املحكمة) هاته  ضبط  بكتابة  تو م 

داخل) (- ا تجاري) ا سجل  ( مكتب) (-

أجل)15)ووما من تاريخ ص ور ا نشر2)

األولى وا ثا ية.

ا نشر2 األولى
عن رئيس مصلحة كتابة ا ضبط

52 مكرر

املحكمة االبتدائية بسيدي 

سليمان
بيع أصل تجاري

كتابة) مصلحة  رئيس  يشه  

ا ضبط باملحكمة االبت ائية بسي ي)

سليمان.

بموت�سى عو  بيع محرر من طرف)

األستاع2 بوشرى  هري موثوة بسي ي)

ا طا بي) فري   ا سي   باع  سليمان،)

 G186940 رقم) وطنيته  محم   بن 

وا سي 2 فاطمة ا طيب بنت ادريس)

ا ساكنين) (،G16582 رقم) وطنيتها 

سي ي) (226 رقم) اإلداري  بحي 

ا شنوفي) محم   سليمان،) لسي  

 G186940 رقم) وطنيته  ادريس  بن 

دد) فيال  ا سكر  مذمل  بحي  ا ساكن 

وا سي 2) سليمان  سي ي  (22 رقم)

فوزية ا فطري))بنت الحسن وطنيتها)

بتجزئة) ا ساكنة  (،GA154974 رقم)

سليمان، سي ي  (1838 رقم) الخير 

األصل ا تجاري ا ذي هو عبار2 عن) (

موهى وا كائن بشارع بئر ا زران رقم)

موي ) وا غير  سليمان،) سي ي  (68

ا سجل) بوسم  ا تحليلي  با سجل 

ا تجاري باملحكمة االبت ائية سي ي)

سليمان بثمن ق ره)400.000)درهم.

ا بائذين) دائني  فذلى  وعليه 

 ألصل ا تجاري املذكور أن وتو موا)

بتذرضاتهم إلى قسم ا سجل ا تجاري)

داخل أجل أقصاه)15)ووما من تاريخ)

ا ثاني طبوا  لفصل) ص ور اإلعالن 

84)من م و ة ا تجار2.

ا نشر2 األولى

عن رئيس مصلحة كتابة ا ضبط

إمضاء):)هشام ا ذيمش

40 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت
تفويت أصل تجاري
ملف رقم 04/2022
حساب رقم 5231

بموجب عو  ا تنازل عن  صف)
وناور) (27 في) املؤرخ  ا تجاري  األصل 
حجور) محم   ا سي   تنازل  (2022
كافة) عن  (JE125454 رقم) وطنيته 
ا تجاري  لمحل) األصل  في   صيبه 
9)ا تابع ملسج  ا و س) ا كائن برقم)
شارع إدريس الحارثي تيز يت واملسجل)
با سجل ا تجاري) (15302 تحت رقم)
بتيز يت،) االبت ائية  باملحكمة 
وطنيته رقم)  فائ 2 محم  حمسك،)
املادوة) عناصره  بجميع  (JE18533
إجمالي) بثمن  قوم  وا ذي  واملذنوية 

ق ره)40.000)درهم.
تسجل)) ا تذرضات  فإن  وبذ ك 
االبت ائية) املحكمة  ضبط  بمكتب 
بتيز يت داخل أجل الخمسة عشر2)
ا ثا ية) املوا ية  لنشر2  ((15) ووما)

طبوا  لماد2)84)من م و ة ا تجار2.
ا نشر2 ا ثا ية

عن رئيس مصلحة كتابة ا ضبط

إمضاء):)سذي  أقشوش

67 مكرر

املحكمة االبت ائية بتيز يت
تفويت أصل تجاري
ملف رقم 07/2022
حساب رقم 5228

بموجب عو  هبة األصل ا تجاري)
املؤرخ في)3)وناور)2022)وهب كل من)
ا سي  اجو موك وزينة جاور والحسن)
جاور) وصالح  جاور  والحسين  جاور 
األصل ا تجاري  لمحل ا كائن برقم)
قيسارية ا لوبان بتيز يت بجميع) (34
بثمن) واملذنوية  املادوة  عناصره 
درهم  لسي ) (100.000 إجمالي ق ره)

.JE15427((محم  جاور وطنيته
تسجل)) ا تذرضات  فإن  وبذ ك 
االبت ائية) املحكمة  ضبط  بمكتب 
بتيز يت داخل أجل الخمسة عشر2)
ا ثا ية) املوا ية  لنشر2  ((15) ووما)

طبوا  لماد2)84)من م و ة ا تجار2.
ا نشر2 ا ثا ية

عن رئيس مصلحة كتابة ا ضبط

إمضاء):)سذي  أقشوش

68 مكرر

املحكمة االبت ائية بتيز يت
تفويت أصل تجاري
ملف رقم 08/2022
حساب رقم 5229

بموجب عو  هبة األصل ا تجاري)
وهب) (2021 ديسمبر) (17 في) املؤرخ 
األصل) جاور  محم   ا سي   من  كل 
 10 برقم) ا كائن  ا تجاري  لمحل 
سوق ا باشا بتيز يت بجميع عناصره)
بثمن إجمالي ق ره) املادوة واملذنوية 
100.000)درهم  لسي  الحسن جاور)

.JE71601((وطنيته
تسجل)) ا تذرضات  فإن  وبذ ك 
االبت ائية) املحكمة  ضبط  بمكتب 
بتيز يت داخل أجل الخمسة عشر2)
ا ثا ية) املوا ية  لنشر2  ((15) ووما)

طبوا  لماد2)84)من م و ة ا تجار2.
ا نشر2 ا ثا ية

عن رئيس مصلحة كتابة ا ضبط

إمضاء):)سذي  أقشوش

69 مكرر

املحكمة االبت ائية بتيز يت
بيع أصل تجاري

ملف رقم 9/2022
حساب رقم 5453

املؤرخ) ا ذرفي  ا ذو   بموت�سى 
فوت ا سي ) (1999 أغسطس) (12 في)
ودار اعراب الحامل  بطاقة ا تذريف)
األصل) (J123779 رقم) ا وطنية 
برقم) وا كائن  وملكه  ا ذي  ا تجاري 
46)ز وة ماء)ا ذينين بتيز يت واملوي )
املحكمة) ا تجاري   ى  با سجل 
  150 رقم) تحت  بتيز يت  االبت ائية 
واملذنوية) املادوة  عناصره  بجميع 
رقم) وطنيتها  برشيل  وامنة   فائ 2 
 25.000 بـ) ثمنه  ق ر  وا ذي  (JE768

درهم.
تسجل)) ا تذرضات  فإن  وبذ ك 
االبت ائية) املحكمة  ضبط  بمكتب 
بتيز يت داخل أجل الخمسة عشر2)
ا ثا ية) املوا ية  لنشر2  ((15) ووما)

طبوا  لماد2)84)من م و ة ا تجار2.
ا نشر2 ا ثا ية

عن رئيس مصلحة كتابة ا ضبط

إمضاء):)سذي  أقشوش

70 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
بيع أصل تجاري

ملف رقم 2022/11
حساب خصو�سي : 33031

في مؤرخ  عرفي  عو    بموت�سى 
بتاريخ ومسجل  (2022 فبراور) (21 
18)مارس)2022)باع ا سي  بوشذيب)
ا تذريف) الحامل  بطاقة  ا شواي 
ا سي ) إلى  (M57152 رقم) ا وطنية 
الحامل  بطاقة) صابر  محم  
 M94191 رقم) ا وطنية  ا تذريف 
با سجل) املسجل  ا تجاري  األصل 

ا تجاري تحت رقم)17494.
 322BOULEVARD (: ب) ا كائن 

.BOUJDOUR, AZEMMOUR
اسم) تحت  نشاط  فيه  املزاول 
 MD DE MATERIAUX DE

.CONSTRUCTION EN DETAIL
وا كيفية) ا شروط  وع ك حسب 

املذكور2 في ا ذو .
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توبل) ا تذرضات  فإن  وعليه 
االبت ائية) باملحكمة  ا ضبط  بكتابة 
من) ووما  (15 أجل) داخل  بالج و 2 

تاريخ ا نشر2 ا ثا ية.
ا نشر2 األولى

املشرف على مصلحة ا سجل ا تجاري

3 مكرر

املحكمة االبتدائية بالرباط
بيع عوار باملزاد ا ذلني
ملف  تنفيذي عواري

رقم : 2022/09
حساب رقم : 13092

 فائ 2):)كمال ازملا2 بصفته مو ما)
عن وا  ه محم  ازملا2)
ض )):)الحق ا ذام

كتابة) مصلحة  رئيس  يذلن 
ا ضبط باملحكمة االبت ائية با رباط)
 8 أن سمسر2 عمومية ستوع بتاريخ)
2022)على ا ساعة ا ذاشر2) سبتمبر)
بهذه) (5 صباحا بواعة ا بيوعات رقم)

املحكمة قص ):
وباع باملزاد ا ذلني  صيب املو م)
امللك) من  سهم  (25/5 بنسبة) عنه 
املسمى)«قاسم»)عي ا رسم ا ذواري)
مجموعة) ا كائن  35851/ر  رقم)
67)حي ا تو م ا رباط،) ا سنبلة رقم)
متر مربع وحسب تورير) (66 مساحته)
الخبر2 املنجز2 من طرف الخبير  جيب)
أسكير املودع بكتابة ا ضبط بتاريخ)3 
سبتمبر)2021)هو عبار2 بناوة سكنية)
علويين) وطابوين  أر�سي  طابق  من 
وا سطح وهو مذتمر من طرف أح )
املا كين على ا شياع ال وجود  لمكتري)
ا بيع) ا طالق  ثمن  ح د  وق   به،)
عليها) املنفذ  ا ذلني  نصيب  باملزاد 
جمذية املنال في مبلغ)176000)درهم)
وضاف إ يه واجب خزينة ا  و ة)3)في)

املائة ومصاريف ا تنفيذ.
تو وم) أو  املذلومات  و لمزي  من 
بمكتب) االتصال  ومكن  عروض 
ا تنفيذ امل ني شذبة الحجز ا ذواري)
بهذه املحكمة املكتب رقم)70)املكلف)

با تنفيذ):)خا    بيه)؛
عن رئيس مصلحة ا سجل ا تجاري

19

املحكمة االبتدائية ببني مالل
قسم ا تنفيذ امل ني بني مالل

إعالن عن بيع عوار باملزاد ا ذلني
 فائ 2 :  ادوة ا زعري

ونوب عنه األستاع : ا سذي  
ا ذمراوي املحامي بهيئة بني مالل
ض  : عب  املجي  ا زعري و جا2 

ا زعري وفاضمة ا زعري
ملف ا تنفيذ رقم : 21/6101/147

كتابة) مصلحة  رئيس  يذلن 
بني) االبت ائية  باملحكمة  ا ضبط 
 2022 16)أغسطس) مالل أ ه بتاريخ)
بواعة) زواال  ا واح 2  ا ساعة  على 
بيع) سيوع  املحكمة  بهذه  ا بيوعات 
عبار2) ا ذي  ا ذلني  لذوار  باملزاد 
ا كائنة) ا سفلية  ا  ار  جميع  عن 
12)رقم ا  ار)7)عسفت) با ز وة رقم)
على) تشتمل  مالل  بني  ا سرحاني،)
سفلي به بيتين ومراح ومطبخ ومرحاض)
ا وص ور) من  براكة  به  وسطح 
75)م.م توريبا) مساحتها تو ر بحوالي)

ومزود2 باملاء)وا كهرباء.
االفتتاحي  بيع) ا ثمن  ح د  وق  
مبلغ) في  الخبير  طرف  من  ا ذوار 

320.000)درهم.
وعلى من رست عليه املزاو 2 أن)
وؤدي ا ثمن فورا مع زياد2)3%)واجب)

الخزينة ا ذامة.
ومكن) املذلومات  من  و لمزي  
االتصال بوسم ا تنفيذات ا وضائية)
دفتر) على  املحكمة  الطالع  بهذه 

ا شروط وا تحمالت.
رئيس مصلحة كتابة ا ضبط

30

املحكمة االبت ائية ببني مالل
قسم ا تنفيذ امل ني بني مالل

إعالن عن بيع عوار باملزاد ا ذلني
 فائ 2 : شوراد نذمية ومن مذها

ض  : ورثة شوراد محم 
ملف ا تنفيذ رقم : 21/6101/1788
كتابة) مصلحة  رئيس  يذلن 
 ا ضبط باملحكمة االبت ائية بني مالل)
على) (2022 أغسطس) (16 أ ه بتاريخ)
ا ساعة ا واح 2 بذ  ا زواال بواعة)
بيع) سيوع  املحكمة  بهذه  ا بيوعات 

ا رسم) عي  ا ذلني  لذوار  باملزاد 

املحل) (10/30748 رقم) ا ذواري 

 1 مساحته) اضريض  أوالد  امل عو 

عن) عبار2  وهو  توريبا  آر  (22 هكتار)

منها دار  لسكنى) أرض فالحية بجزء)

واح ) علوي  وطابق  سفلي  عات 

اضريض) باوالد  وا كائن   واسطبل 

بني مالل.

وق  ح د ا ثمن االفتتاحي  لبيع)

في مبلغ)1.132.000)درهم.

وعلى من رست عليه املزاو 2 أن)

وؤدي ا ثمن فورا مع زياد2)3%)واجب)

الخزينة ا ذامة.

ومكن) املذلومات  من  و لمزي  

االتصال بوسم ا تنفيذات ا وضائية)

دفتر) على  املحكمة  الطالع  بهذه 

ا شروط وا تحمالت.
رئيس مصلحة كتابة ا ضبط

31

املحكمة االبت ائية بني مالل

تو وم أصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم : 2022/14

حساب رقم : 12194

من) منجز  رسمي  تورير  بموت�سى 

حجريوي) الحيسوبي  الخبير  طرف 

 HLZ CONSULTING شركة) زهراء)

بمراكش.

محم ) درقاوي  ا سي   ق م  فو  

ا تذريف) الحامل  بطاقة  أمين،)

واملسجل) (I407773 رقم) ا وطنية 

با سجل ا تجاري رقم)17624)جميع)

األصل ا تجاري ا ذي هو عبار2 عن)

صي  ية ا كائن أوالد عياد أوالد عطو)

بني مالل كحصة في ا شركة امل عو2)

 STE PHARMACIE DERKAOUI

AMINE)املسجلة في ا سجل ا تجاري)

ممثلها) شخص  (12767 رقم) تحت 

ا وا وني،)رأسما ها)1.000.000)درهم)

مبلغ) في  ا تجاري  األصل  قوم  وق  

936.000)درهم.

أعاله) الحصة  دائني مو م  فذلى 

ا سجل) بمكتب  تذرضاتهم  وضع 

ببني) االبت ائية  باملحكمة  ا تجاري 

خمسة) وتجاوز  ال  أجل  داخل  مالل 

عشر)(15))ووما املوا ية  لنشر2 ا ثا ية.

ا نشر2 األولى
عن رئيس مصلحة كتابة ا ضبط

26 مكرر

املحكمة االبتدائية بصفرو
قسم ا سجل ا تجاري

إشهار بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2022/03

حساب رقم : 11152

تلواه) توثيوي  عو    بموت�سى 

ع2.)نذمية فار�سي املوثوة بفاس بتاريخ)

8)و24)فبراور)2022)مسجل بفاس في)

14)مارس)2022.

وونس) ا سي   باع  بموجبه 

اعميمري،)بطاقته)C518319)ا ساكن)

 3 ا فضيلة) تجزئة  سال،) شارع  (46

طريق عين ا شوف،)فاس.

بطاقته) اعميمري،)  لسي   بيل 

ج) عمار2  (12 ا ساكن) (C439429

إقامة ا سطوح،)هرهور2،)تمار2.

هو) ا ذي  ا تجاري  األصل  كافة 

عبار2 عن موهى ا كائنة بطريق املنزل)

تجزئة ا هاشمية حي  اصر بلوك ب)

با سجل) واملوي 2  صفرو  (81 رقم)

ا تجاري بصفرو تحت ا رقم ا تحليلي)

 100.000 بثمن إجمالي ق ره) (9632

املنصوص) ا شروط  حسب  درهم 

عليها بذو  ا بيع.

بكتابة) ا تذرضات  توبل  بحيث 

ا ضبط باملحكمة االبت ائية بصفرو)

وتذ ى خمسة عشر) ال  أجل  داخل 

ا نشر2) تاريخ  من  ابت اء) ووما  ((15(

ا ثا ية طبوا  لفصل)84)من ا وا ون)

ا تجاري وما وليه.

ا نشر2 األولى

28 مكرر
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املحكمة االبتدائية بتارودانت
شذبة ا سجل ا تجاري
ملف رقم : 2022/02

كتابة) مصلحة  رئيس  يذلن 
االبت ائية) املحكمة  ا ضبط   ى 
ا بيع) عو   بموت�سى  أ ه  بتارودا ت 
من) املحرر  ا تجاري  ألصل  ا رسمي 
طرف املوثق األستاع أحم  أبورزاق)
باع ا ساد2):)حسن أصغيرو حفيظة)
وخ وجة) بطلجان  وكريم  ا ذطفي 
ا ذزيوي) الجمودي  لسي  مصطفى 
جميع األصل ا تجاري ا كائن ب وار)
تاومة،) اوالد  أسن  جماعة  املجا ذة 
عبار2) هو  وا ذي  تارودا ت  إقليم 
املسمى) ا وقود  توزيع  محطة  عن 
وق ) (STASTION WAHAT ISSEN

قوم في مبلغ ق ره)500.000)درهم.
ا تحليلي) با سجل  املسجل 
باملحكمة االبت ائية بتارودا ت تحت)

رقم)19844.
ا تذرضات) جميع  فإن  وعليه 
15)ووما املوا ية  لنشر2) تو م داخل)

ا ثا ية.
ا نشر2 األولى

32 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
بيع حق ا كراء ملحل تجاري

ملف رقم 2022/9
حساب خصو�سي رقم : 26186

حرر) موثق  عو   بموت�سى 
با ونيطر2 بمكتب األستاع رشي  هيبة)
ا سي ) باع  (،2022 ماي) (10 بتاريخ)
 MASSAOUD AIT HAMMOU,
MAROCAIN CIN A504369،)حق)
 38 (: املحل ا تجاري ا كائن ب) كراء)
واملستذمل كمحل) ا ونيطر2  أ  ز وة 
 بيع املواد ا غذائية.)واملوي  با سجل)
االبت ائية) املحكمة  ا تجاري   ى 
كمحل  بيع) واملستذمل  با ونيطر2 
با سجل) واملوي   ا غذائية.) املواد 
االبت ائية) باملحكمة  ا تجاري 
وا ذي) (31194 با ونيطر2 تحت رقم)
درهم) (200.000 ب) تو وره  تم 
 ABDERRAZAK EL ا سي )  فائ 2 
 ANBOURI, MAROCAIN CIN

.G423095

أعاله) املذكور  ا بائع  دائني  فذلى 

أن وتو موا بتذرضاتهم   ى املحكمة))

 15 أجل) داخل  با ونيطر2  ا تجارية 

من تاريخ ا نشر2 ا ثا ية) ووما ابت اء)

طبوا  لفصل)84)من م و ة ا تجار2.

ا نشر2 األولى

عن رئيس مصلحة كتابة ا ضبط

إمضاء):)كوثر ا شاوي

43 مكرر

املحكمة االبت ائية با ونيطر2

ملف إشهار بيع أصل تجاري

ع د 2022/08

حساب خصو�سي ع د 25934

طلب إشهار بيع أصل تجاري

 بموت�سى عو  موثق حرر با ونيطر2

الحضراتي) محم   األستاع  بمكتب 

بتاريخ)5)ماي)2022):

 HAMDAOUI DRISS( باع ا سي

 MAROCAINE CIN G 22151

 23 بذمار2) ا كائن  ا تجاري  األصل 

شارع الحسن ا ثاني رقم)1)ا ونيطر2)

واملستذمل كمحل  لخ مات ا هاتفية)

وإصالح األجهز2 اإل كترو ية.

ا تجاري   ى) با سجل  واملوي  

با ونيطر2 تحت) االبت ائية  املحكمة 

بـ) تو وره  تم  وا ذي  (42888 رقم)

350.000)درهم.

 CONSULTING ا شركة)  فائ 2 

با سجل) املوي 2  (93 SARL AU

االبت ائية) املحكمة  ا تجاري   ى 

با ونيطرى تحت رقم)53625

فذلى دائني ا بائذة املذكور2 أعاله)

أن وتو موا بتذرضهم   ى املحكمة)

 15 االبت ائية با ونيطر2 داخل أجل)

من تاريخ ا نشر2 ا ثا ية) ووما ابت اء)

طبوا  لفصل)84)من م و ة ا تجار2.

ا نشر2 ا ثا ية
عن رئيس مصلحة كتابة ا ضبط

كوثر ا شاوي

منت بة قضائية من ا  رجة ا ثا ية

3 مكرر

املحكمة االبتدائية بأزيالل
تفويت أصل تجاري
ملف رقم : 2022/2
حساب رقم 4651

 28 بتاريخ) مؤرخ  عو   بموت�سى 
فبراور)2022)فوت ا سي  ارباط عب )
ا تذريف) الحامل  لبطاقة  املا ك 
ا ساكن) (I306603 رقم) ا وطنية 
بشارع عالل ا فاس عمار2 أوه ا  ا ية)
امرشيش بمراكش،) فائ 2) (2 رقم) (2
 OURBAT ABDELMALIK شركة)

SARL)في طور اإلنشاء.
جميع األصل ا تجاري ا كائن بحي)
وا ذي هو عبار2 عن) بأزيالل،) األمل 
واملسجل) املختلفة  مواو ة  ألشغال 
 1564 رقم) تحت  ا تجاري  با سجل 
بجميع) بأزيالل  االبت ائية  باملحكمة 
واملو ر) واملذنوية،) املادوة  عناصره 

قيمته في)6.835.000)درهم.
وتو موا) أن  ا  ائنين  فذلى 
بتذرضاتهم إلى قسم ا سجل ا تجاري)
داخل) بأزيالل  االبت ائية  باملحكمة 
اإلعالن) نشر  تاريخ  من  وبت ئ  أجل 
األول وينتهي في ا يوم الخامس عشر)

من نشر اإلعالن ا ثاني.
ا نشر2 ا ثا ية

14 مكرر

املحكمة االبت ائية بأزيالل
تفويت أصل تجاري
ملف رقم : 2022/3
حساب رقم 4663

بتاريخ مؤرخ  عو    بموت�سى 
فوت ا سي  بارد2) (2022 فبراور) (28
ا تذريف) الحامل  لبطاقة  محم  
ا ساكن) (I373412 رقم) ا وطنية 
بأزيالل،) محم   اوت  ا ذطار2  ب وار 
 BARDA LAND SARL(فائ 2 شركة 

في طور اإلنشاء.
ا كائن) ا تجاري  األصل  جميع 
بأزيالل،) محم   اوت  تسامرت  ب وار 
مواو ة) عن  عبار2  هو  وا ذي 
 ألشغال املختلفة واملسجل با سجل)
باملحكمة) (8652 ا تجاري تحت رقم)
عناصره) بجميع  بأزيالل  االبت ائية 
في) قيمته  واملو ر  واملذنوية،) املادوة 

2.330.000)درهم.

وتو موا) أن  ا  ائنين  فذلى 

بتذرضاتهم إلى قسم ا سجل ا تجاري)

داخل) بأزيالل  االبت ائية  باملحكمة 

اإلعالن) نشر  تاريخ  من  وبت ئ  أجل 

األول وينتهي في ا يوم الخامس عشر)

من نشر اإلعالن ا ثاني.

ا نشر2 ا ثا ية

15 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال

تو وم أصل تجاري حصة في شركة

ملفرقم 2022/32

حساب رقم : 53711

مصحح) عرفي  عو   بموت�سى 

 2022 مارس) (28 بتاريخ) اإلمضاء)

واملسجل بتاريخ)8)أبريل)2022)بإدار2)

ا تسجيل با رباط.

قواق) حكيمة  ا سي 2  تو مت 

رقم) ا وطنية  الحاملة  لبطاقة 

بئر) شارع  (9 ا ساكنة) (I133215

ا سوي�سي) رمضان  تجزئة  قاسم 

 PHARMACIE ا رباط  شركة)

عات) شركة  (NOUVELLE MEDIC

واح ) بشريك  مح ود2  مسؤو ية 

االجتماعي) مورها  ا تأسيس  في طور 

تابريكت سال) أسماء) شارع ال ة  (56

جميع األصل ا تجاري املوي  با سجل)

بسال) االبت ائية  باملحكمة  ا تجاري 

عناصره) بجميع  (19954 رقم) تحت 

املادوة واملذنوية.

فذلى دائني مو م األصل ا تجاري)

املذكور أعاله أن وتو موا بتذرضاتهم)

إلى قسم ا سجل ا تجاري باملحكمة)

وبت ئ) أجل  داخل  بسال  االبت ائية 

من تاريخ نشر اإلعالن األول وينتهي في)

ا يوم الخامس عشر من نشر اإلعالن)

ا ثاني.

ا نشر2 األولى

50 مكرر
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املحكمة االبت ائية بسال
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2022/31
تلوته) موثق  عو   بموت�سى 
األستاع2 سذاد ازهيري،)موثوة بتمار2)
بتاريخ)9)ماي)2022)باع ا سي  واسين)
ا تذريف) الحامل  بطاقة  ا غو جي،)
ا ساكن) (A703238 رقم) ا وطنية 
بوهالل،) حي  (،127 رقم) أو  أ  بلوك 

ح.ي.م ا رباط.
إلى ا سي  رابح حم وش،)الحامل)
 14CR01977 رقم) ا سفر  لجواز 
راضية) تجزئة  (36 بتمار2) وا ساكن 
ا زوهر2) وا سي 2  (16 شوة) (38-36
حم وش،)مزداد2 حواسين،)الحاملة)
 18DE73579 رقم) ا سفر  لجواز 
راضية) تجزئة  (36 بتمار2) ا ساكنة 
ا تجاري) األصل  (،16 شوة) (38-36
CAFEE HILTON)وا كائن ب) املسمى)
متجر) (،5 عمار2) كلثوم،) إقامة  سال 
في) املسجل  ا رحمة،) حي  (30-29-28
رقم) تحت  بسال  ا تجاري  ا سجل 

.31378
هذا وتوبل ا تذرضات داخل أجل)
اإلعالن) ص ور  تاريخ  من  ووما  (15

األول وا ثاني.
ا نشر2 ا ثا ية

18 مكرر

املحكمة اإلبت ائية بسال
ملف رقم):)2022/30
حساب ع د):)53247

 تحويل شخص طبيعي 
إلى شخص مذنوي

 16 بتاريخ) عرفي  عو   بموجب 
املسجل بإدار2 ا ضرائب) (2022 ماي)
2022 ماي) (16 بتاريخ)  با رباط 

 202200201362046 ا سجل) رقم 
رقم األرشيف)19619.

قامت ا سي 2 بشرى ابن ا شيخ)
ا وطنية) ا تذريف  الحاملة  بطاقة 
الجنسية) مغربية  (AB190404 رقم)
رقم) ا تجاري  با سجل  املسجلة 
بسال) اإلبت ائية  باملحكمة  (45268
ا تحويل) إلى  طبيعي  كشخص 
واملساهمة بجميع أصو ه وا تزاماته)

األخوات) شركة  ا ثاني  ا طرف  إلى 

 AL AKHAWAT ATALATA ا ثالثة)

 4E(سكتور)54)مورها اإلجتماعي رقم

تابريكت سال.

عب ) ا سي   (: ا وا وني) ممثلها 

الحامل  بطاقة) ا نحيلي  املجي  

 XA53673 رقم) ا وطنية  ا تذريف 

مغربي الجنسية.

بمصلحة) ا تذرضات  ( وتوبل)

ا سجل ا تجاري باملحكمة اإلبت ائية)

بسال إلى غاوة خمسة عشرا ووما من)

ص ور اإلعالن األول واإلعالن ا ثاني.

ا نشر2 ا ثا ية

19 مكرر

املحكمة االبتدائية بسوق أربعاء 

الغرب
ملخص بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2022/01

حساب : 5809

تجاري) أصل  بيع  عو   بموت�سى 

وامللحق) (2022 أبريل) (8 في) املؤرخ 

املحررين) (2022 أبريل) (20 املؤرخ في)

املج وبي) طارق  األستاع  طرف  من 

باع ا سي ) املحامي بهيئة ا ونيطر2،)

عب  ا وهاب سذ ي ا ساكن با حي)

الج و  رقم)366)سوق أربذاء)ا غرب)

ا وطنية) ا تذريف  والحامل  بطاقة 

ا رفع) عب   C777897) لسي   رقم)

رقم) الج و   با حي  ا ساكن  سذ ي 

والحامل) ا غرب  أربذاء) سوق  (366

رقم) ا وطنية  ا تذريف   بطاقة 

BG164745،)جميع األصل ا تجاري)

(: واملذنوية) املادوة  عناصره  بجميع 

وهو عبار2 عن محل تجاري مخصص)

الخياطة) و وازم  ا صوف   بيع 

شارع) مكرر  (56 برقم) وا كائن 

املنصور ا ذهبي سوق أربذاء)ا غرب،)

واملسجل با سجل ا تجاري باملحكمة)

االبت ائية بسوق أربذاء)ا غرب تحت)

رقم)29104.

فذلى دائني ا بائع املذكور أو من)
و عي حوا على األصل ا تجاري أعاله)
تويي ) على  بتذرضاتهم  وتو موا  أن 
ا سجل ا تجاري باملحكمة االبت ائية)
بسوق أربذاء)ا غرب إلى غاوة)15)ووما)

املوا ية  نشر اإلعالن ا ثاني.
ا نشر2 ا ثا ية

رئيس مصلحة كتابة ا ضبط
رشي  فريوش

40 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
تنازل عن األصل تجاري

إن رئيس مصلحة كتابة ا ضبط)
باملحكمة االبت ائية بتطوان.

 83 ا فصل) ملوتضيات  تطبيوا 
19- من م و ة ا تجار2 ا وا ون رقم)
95)يذلن أ ه بموت�سى ا ذو  ا ثابت)
ا تاريخ املحرر من طرف األستاع مراد)
اإلمضاء) واملصحح  الخراز  هللا  عب  
بمكتب املصلى بتاريخ)10)فبراور)2022 
تحت رقم)13451)و13452)و13453 
املصحح) ا تصحيحي  وملحوه 
بتاريخ) املصلى  بمكتب  اإلمضاء)
 1893 رقم) تحت  (2022 مارس) (22
داوود) أحم   تنازل  و1895) و1894)
الحامل  لبطاقة) الجنسية  مغربي 
شارع) وا ساكن  (L260333 ا وطنية)
تطوان) (18 رقم) أ  ز وة  بطوطة  ابن 
عن جميع األصل ا تجاري املخصص)
أمزيان) محم   بشارع  ا كائن  ملحلبة 
ا سجل) في  بتطوان واملوي   (63 رقم)

ا تجاري رقم)25188.
فطمة) (: ا سي ان) وع ك  فائ 2 
ا تذريف) الحاملة  بطاقة  داوود 
داوود) وحسن  (L308633 ا وطنية)
ا وطنية) ا تذريف  الحامل  بطاقة 
ابن) شارع  ا ساكنان  (L345109

بطوطة ز وة أ رقم)18)تطوان.
بمصلحة) ا تذرضات  وستوبل 
ا سجل ا تجاري باملحكمة االبت ائية)
ووما) (15 غاوة) إلى  وع ك  بتطوان 

املوا ية من ص ور اإلعالن ا ثاني.
ا نشر2 ا ثا ية

رئيس مصلحة كتابة ا ضبط

عب  ا سالم قاوواي

41 مكرر

املحكمة االبت ائية بتطوان
إعالن عن بيع أصل تجاري

إن رئيس مصلحة كتابة ا ضبط)
باملحكمة االبت ائية بتطوان.

تطبيوا ملوتضيات ا فصل)83)من)
م و ة ا تجار2 ا وا ون رقم)19-95.

رسمي) عو   بموت�سى  أ ه  يذلن 
الخطيب ادريس) محرر من طرف ع/)
ماي) (13 بتاريخ) بتطوان،) املوثق 
ا هراس) ا سي   ورثة  باع  (،2022
ادريس،)جميع األصل ا تجاري ا واقع)
بشارع عب  ا كريم الخطابي املضيق،)
صي  ية،) عن  عبار2  هو  وا ذي 
باملحكمة) ا تجاري  با سجل  واملوي  
االبت ائية بتطوان تحت رقم)13722،)
وع ك  فائ 2 ا سي  الحضري حاتم)
ا وطنية) ا تذريف  الحامل  بطاقة 

.LB26754
بمصلحة) ا تذرضات  وستوبل 
ا سجل ا تجاري باملحكمة االبت ائية)
ووما من) (15 بتطوان وع ك إلى غاوة)

ص ور اإلعالن ا ثاني.
ا نشر2 ا ثا ية

73 مكرر

املحكمة االبتدائية بابن جرير
بيع أصل تجاري

ملف رقم 2022/02
مؤرخ) توثيوي  عو   بموت�سى 
مارس) و4) (2022 فبراور) (28 بتاريخ)
بتاريخ جرير  بابن  مسجل  (2022 
15)مارس)2022)تحت املراجع ا تا ية):)
امر باستخالص)2022/1048)-)سجل)

اإلو اع)20220001127110251.
باع ا سي  محم  الحمري الحامل)
رقم) ا وطنية  ا تذريف   بطاقة 
Y10654)ا ساكن بحي ا فرح رقم)18 

بان جرير.
الحامل) بوكرى،) محم    لسي  
رقم) ا وطنية  ا تذريف   بطاقة 
رقم) ا ساكن ببلوك ه/2) (E112214

69)حي ا  اخلة أكادور.
ا كائن) ا تجاري  األصل  مجموع 
ابن) (65 بشارع محم  الخامس رقم)
با توسيط) املواد  املذ   بيع  جرير 
بابن) ا تجاري  با سجل  املوي  
ا سجل) من  (7570 رقم) تحت  جرير 
ا سجل) من  (25 ورقم) اإلوضاحي 
املادوة) عناصره  بجميع  ا ترتيبي 
واملذنوية بثمن ق ره)250.000)درهم.
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أعاله) املذكور  ا بائع  دائني  فذلى 
قسم) إلى  بتذرضاتهم  وتو موا  أون 
ا سجل ا تجاري باملحكمة االبت ائية)
من) وبت ئ  أجل  داخل  جرير  بابن 
في) وينتهي  األول  اإلعالن  نشر  تاريخ 
(15))من نشر) ا يوم الخامص عشر)

اإلعالن ا ثاني.
ا نشر2 ا ثا ية

رئيس مصلحة كتابة ا ضبط

42 مكرر

املحكمة االبت ائية بابن جرير
قسم ا سجل ا تجاري
ملف رقم 2022/03

بيع أصل تجاري
بمكتب) حرر  عو   بموت�سى 
موثق با  ار) األستاع محم  حجري،)
(،2022 فبراور) (18 بتاريخ) ا بيضاء)
وا سي ) ا غوات  محم   ا سي   باع 
ا غوات،) فائ 2) عادل  محم  
املغربية  توزيع) افريويا  شركة 
 SOCIETE املسما2) املحروقات»)
 AFRIQUIA MAROCAINE
 DE DISTRIBUTION ET DE
 CARBURANT - AFRIQUIA SMDC
رأسمال) شركة مجهو ة االسم عات 
درهم وا كائن مورها) (125.000.000
االجتماعي بز وة مريني امت اد  ز وة)
ابن ا و ان افريويا،)عين ا سبع ا  ار)
ا تجاري) با سجل  موي 2  ا بيضاء)
رقم)26713،)جميع األصل ا تجاري،)
خ مات) محطة  عن  عبار2  وهو 
ا رحامنة) بإقليم  ا كائن  وملحواتها 
راس) ح   قياد2  ا طلوح،) جماعة 
ا ذين املذروفة باسم)«محطة ا فالح»)
باملحكمة) ا تجاري  با سجل  موي  
االبت ائية بابن جرير باملشاركة تحت)
ا غوات) محم   1942) لسي   رقم)
و1944) لسي  محم  عادل ا غوات.

تسجل) ا تذرضات  فإن  وبذ ك 
بمكتب ا ضبط باملحكمة االبت ائية)
بابن جرير) (قسم ا سجل ا تجاري))
 (15) داخل أجل خمسة عشر ووما)

ووما املوالي  لنشر2 األولى.
ا نشر2 ا ثا ية

ملخص قص  ا نشر

ا نشر2 ا ثا ية

عن رئيس كتابة ا ضبط

43 مكرر

املحكمة االبت ائية بابن جرير
تو وم أصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم 2022/04
في مؤرخ  موثق  عو    بموت�سى 
ومسجل بمراكش) (2021 10) وفمبر)
ق مت) (2021 12) وفمبر) بتاريخ)
الحاملة) ابرياقلي  امال  ا سي 2 
 MC52008 رقم) ا تسجيل   بطاقة 
األطلس) شارع  (1 بذنوان) ا ساكنة 
ا غزواني) ا رباط،) فائ 2  اك ال،)
ا لواتي عالل األصل ا تجاري ا كائن)
جرير) ابن  الخامس  محم   شارع 
املسجل) تجاري  محل  من  واملذ  
تحت رقم تحليلي)1372)ورقم ترتيبي)
بجميع عناصره املادوة واملذنوية) (77
موابل) درهم  (500.000 ق ره) بثمن 
حصص في ا شركة ا تي هي في طور)

ا تأسيس.
فذلى دائني املتناز ة املذكور2 أعاله)
قسم) إلى  بتذرضاتهم  وتو موا  أن 
ا سجل ا تجاري باملحكمة االبت ائية)
من) وبت ئ  أجل  داخل  اجرير  ابن 
في) وينتهي  األول  اإلعالن  نشر  تاريخ 
ا يوم الخامس عشر من نشر اإلعالن)

ا ثاني.
ا نشر2 ا ثا ية

عن رئيس كتابة ا ضبط

44 مكرر

املحكمة االبتدائية بقلعة 
السراغنة

مصلحة كتابة ا ضبط
إعالن عن تو وم أصل تجاري 

كحصة في شركة
ملف رقم : 2022/05
حساب رقم : 7939

يذلن رئيس مصلحة كتابة ا ضبط)
باملحكمة االبت ائية بولذة ا سراغنة)
في) مؤرخ  عرفي  عو   بموت�سى  أ ه 
بتاريخ) ومسجل  (2022 أبريل) (26 
ا سراغنة،) بولذة  (2022 ماي) (23
ا كيحل،) ا سي 2  ادوة  فوتت 
رازي،) إقامة  (65 رقم) ا ساكنة 
بئر) شارع  (12 ا شوة) (4 ا طابق)
ا بيضاء،) ا  ار  املذاريف  ا زران،)
ا وطنية) ا تذريف  الحاملة  بطاقة 
عات) ا شركة  إلى  (BE542072

واح ) بشريك  املح ود2  املسؤو ية 

 PHARMACIE IBNOU املسما2)

.NAFIS SANTE SARL AU

(،9 رقم) ا كائن  ا تجاري   األصل 

ا سراغنة) قلذة  املرس  واجهة 

بجميع) «صي  ية») ل) املخصص 

كحصة) واملذنوية  املادوة  عناصره 

با سجل) واملسجل  ا شركة  هذه  في 

تحت) املحكمة  بهذه  ا تجاري 
ق ره) إجمالي  بثمن  (11380 رقم)

2.000.000)درهم.

تسجل) ا تذرضات  فإن  وبذ ك 

بمكتب ا ضبط باملحكمة االبت ائية)

بولذة ا سراغنة داخل أجل خمسة)

عشر)(15))ووما املوا ية  لنشر2 األولى)

وا ثا ية.

ا نشر2 األولى
رئيس مصلحة كتابة ا ضبط

29 مكرر

املحكمة االبت ائية بولذة ا سراغنة
بيع أصل تجاري

2022/04

حساب رقم 7831

يذلن رئيس مصلحة كتابة ا ضبط)

باملحكمة االبت ائية بولذة ا سراغنة)

أ ه بموت�سى عو  توثيوي مؤرخ في)

بتاريخ ومسجل  (2022 أبريل) (22 

25)أبريل)2022)بولذة ا سراغنة،)باع)

بتجزئة) ا ساكن  أمين مزكور  ا سي  

واسمينة رقم)26)عين مزوار مراكش،)

ا وطنية) ا تذريف  الحامل  بطاقة 
أوت) سار2  EE78997،) لسي 2  رقم)

ا نخيل) بتجزئة  ا ساكنة  بوشذيب 
الحاملة) تاركة مراكش،) (832 رقم) (2

رقم) ا وطنية  ا تذريف   بطاقة 

IW812315،)األصل ا تجاري ا كائن)

بزاوية سي ي أحم  ا ذطاوية قلذة)

ا سراغنة املخصص  صي  ية تحت)

اسم)PHARMACIE HABIBA)بجميع)

واملسجل) واملذنوية  املادوة  عناصره 

املحكمة) بهذه  ا تجاري  با سجل 

تحت رقم)11940)بثمن إجمالي ق ره)

100.000)درهم.

تسجل) ا تذرضات  فإن  وبذ ك 
بمكتب ا ضبط باملحكمة االبت ائية)
بولذة ا سراغنة داخل أجل)15)ووما)

املوا ية  لنشر2 األولى وا ثا ية.
ا نشر2 ا ثا ية

)رئيس مصلحة كتابة ا ضبط

45 مكرر

املحكمة االبتدائية بإنزكان
إشهار بيع أصل تجاري
شذبة ا سجل ا تجاري
ملف رقم : 2022/06
حساب رقم : 11043

في) مؤرخ  توثيوي  عو    بموت�سى 
طرف) من  املنجز  (2022 ماي) (17
بأكادور) موثق  ع.فيصل  سالمي 
واملودع بكتابة ضبط هذه املحكمة)
ا سي ) باع  (2022 ماي) (26 بتاريخ)
الحامل  بطاقة) بوما ك،) محم  
ا تذريف ا وطنية)JB171870) لسي )
الحامل  بطاقة) محمودي،) علي 

.AB97754(ا تذريف ا وطنية
ا كائن) ا تجاري  األصل  جميع 
بيوكرى) ا ثاني  الحسن  بشارع 
با سجل) واملوي   باها  اوت  اشتوكة 
ا تجاري باملحكمة االبت ائية بإ زكان)
عناصره) بجميع  (41496 رقم) تحت 
بثمن إجمالي ق ره) املادوة واملذنوية 

220.000)درهم.
رئيس) ا سي   يذلن  عليه  وبناء)
عي) ا ضبط  كل  كتابة  مصلحة 
ا بيع) على  ا تذرضات  أن  مصلحة 
هذه) ضبط  بكتابة  تودع  املذكور 
أقصاه خمسة) داخل أجل  املحكمة 
عشر)(15))ووما املوا ية  لنشر2 ا ثا ية)

طبوا  لماد2)84)من م و ة ا تجار2.
ا نشر2 األولى

رئيس مصلحة كتابة ا ضبط

27 مكرر

املحكمة االبت ائية با زكان
شذبة ا سجل ا تجاري
ملف رقم : 2022/05
حساب رقم : 1394

إشهار تفويت أصل تجاري
تجاري) أصل  بيع  عو   بموت�سى 
املنجز من) (2022 أبريل) (18 مؤرخ في)
إيششطون) سذي   ع.) املوثق  طرف 
بتاريخ ا ضبط  بكتابة   واملودع 

29)أبريل)2022.
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حفصة) جواهري  ا سي 2  فوتت 
ا وطنية) ا تذريف  الحامل  بطاقة 

.G419547
الحامل) محم   كيران  بن   لسي  
.J503974(بطاقة ا تذريف ا وطنية 
املسمى) ا تجاري  األصل  مجموع 
املنصب) «صي  ية قصبة ا طاهر»،)
 134 5)رقم) على املحل ا كائن ببلوك)
ملول،) اوت  ا زكان  ا طاهر  قصبة 
ا تجاري   ى) با سجل  واملسجل 
املحكمة االبت ائية با زكان تحت رقم)
بجميع) ا تحليلي.) با سجل  (41818
بثمن) واملذنوية  املادوة  عناصره 

إجمالي ق ره)700.000)درهم.
رئيس) ا سي   يذلن  عليه  وبناء)
عي) ا ضبط  ك  كتابة  مصلحة 
مصلحة أن ا تذرضات على ا تفويت)
هذه) ضبط  بكتابة  تودع  املذكور 
15)ووما) املحكمة داخل أجل أقصاه)
ا ثا ية طبوا  لماد2) املوا ية  لنشر2 

84)من م و ة ا تجار2.
ا نشر2 ا ثا ية

)رئيس مصلحة كتابة ا ضبط

46 مكرر

املحكمة االبتدائية باملحمدية
 إعالن عن تحويل شخص عاتي 

إلى شخص مذنوي
ملف بيع رقم : 2022/08

حساب خصو�سي : 11630
يذلن رئيس مصلحة كتابة ا ضبط)
باملحم وة) االبت ائية  باملحكمة 
بتاريخ) املسجل  ا ذو   بموجب   أ ه 
تم تحويل ا شخص) (2021 فبراور) (8

ا ذاتي):
الحاملة) وكنو،) مريم  ا سي 2 
 T177715 رقم) ا وطنية   لبطاقة 
واملسجلة با سجل ا تجاري باملحم وة)
تجزئة) (68 اف ب) (18356  تحت رقم)

بني وخلف،)املركز املحم وة.
إلى ا شخص املذنوي):

 PHARMACIE MARYAM
املسؤو ية) عات  شركة  (LOUIZIA
رأسما ها) واح ،) بشريك  املح ود2 
(: املور االجتماعي) درهم  (2.420.000
68)تجزئة بني وخلف،) ا كائن اف ب)
ا سي 2) (: مسيرتها) املحم وة  املركز 
مريم وكنو،)الحاملة  لبطاقة ا وطنية)

.T177715(رقم

ا تذرضات) جميع  فإن  وعليه 
وجب أن تو م إلى كتابة ضبط هذه)
من) ووما  (15 أجل) داخل  املحكمة 

تاريخ ا نشر2 ا ثا ية.
ا نشر2 ا ثا ية

عن رئيس مصلحة كتابة ا ضبط

50 مكرر

املحكمة االبت ائية باملحم وة
 إعالن عن تحويل شخص عاتي 

إلى شخص مذنوي
ملف بيع رقم : 2022/07

حساب خصو�سي : 11569
يذلن رئيس مصلحة كتابة ا ضبط)
باملحم وة) االبت ائية  باملحكمة 
بتاريخ) املسجل  ا ذو   بموجب   أ ه 
تم تحويل ا شخص) (2022 فبراور) (7

ا ذاتي):
الحاملة) غصن،) بشرى  ا سي 2 
 BE512400 رقم) ا وطنية   لبطاقة 
واملسجلة با سجل ا تجاري باملحم وة)
بتجزئة) ا كائن  (17922 رقم)  تحت 
بني وخلف،)ا رقم)318)س.ر املحم وة.

إلى ا شخص املذنوي):
 PHARMACIE MASJID
املسؤو ية) عات  شركة  (GHOSNE
رأسما ها) واح ،) بشريك  املح ود2 
االجتماعي) املور  درهم  (2.758.000
ا رقم) وخلف،) بني  بتجزئة  ا كائن  (:
318)س.ر املحم وة مسيرتها):)ا سي 2)
الحاملة  لبطاقة) غصن،) بشرى 

BE512400(ا وطنية رقم
ا تذرضات) جميع  فإن  وعليه 
وجب أن تو م إلى كتابة ضبط هذه)
من) ووما  (15 أجل) داخل  املحكمة 

تاريخ ا نشر2 ا ثا ية.
ا نشر2 ا ثا ية

عن رئيس مصلحة كتابة ا ضبط

51 مكرر

املحكمة االبت ائية باملحم وة
 إعالن عن تحويل شخص عاتي 

إلى شخص مذنوي
ملف بيع رقم : 2022/06

حساب خصو�سي : 11552
يذلن رئيس مصلحة كتابة ا ضبط)
باملحم وة) االبت ائية  باملحكمة 
بتاريخ) املسجل  ا ذو   بموجب   أ ه 
25)فبراور)2022)تم تحويل ا شخص)

ا ذاتي):

الحاملة) عكيل،) ا سي 2  ادوة 
 BK283991 رقم) ا وطنية   لبطاقة 
واملسجلة با سجل ا تجاري باملحم وة)
بتجزئة) ا كائن  (18826 رقم)  تحت 
 307 ا رقم) (A ا شطر) ا شالل 

ا شالالت،)املحم وة.
إلى ا شخص املذنوي):

 PHARMACIE CHALLAL
املسؤو ية) عات  شركة  (BLOC1
رأسما ها) واح ،) بشريك  املح ود2 
(: املور االجتماعي) درهم  (2.900.000 
 A ا شطر) ا شالل  بتجزئة  ا كائن 
املحم وة) ا شالالت،) (307 ا رقم)
مسيرتها):)ا سي 2  ادوة عكيل،)الحاملة)

.BK283991(لبطاقة ا وطنية رقم 
ا تذرضات) جميع  فإن  وعليه 
وجب أن تو م إلى كتابة ضبط هذه)
من) ووما  (15 أجل) داخل  املحكمة 

تاريخ ا نشر2 ا ثا ية.
ا نشر2 ا ثا ية

عن رئيس مصلحة كتابة ا ضبط

52 مكرر

املحكمة االبت ائية باملحم وة
نشر إعالن عن عو  تنازل

ملف هبة : 2022/05
حساب خصو�سي : 11552

يذلن رئيس مصلحة كتابة ا ضبط)
أ ه) باملحم وة  االبت ائية  باملحكمة 
 بموت�سى ا ذو  ا ذ لي املسجل بتاريخ)
أشه ت ا سي 2) (،2019 أكتوبر) (29
بطاقتها ا وطنية رقم) أمينة ا يازغي،)
ا زهور فيال) ا ساكنة بحي  (T23682
البنها) تتنازل  أنها  املحم وة  مريم،)
ا سي   اصر ا وباج،)بطاقته ا وطنية)
استغالل) حق  عن  (T94438 رقم)
املحل املذ   لصي  ية بتجزئة الكار)
واألصل) املحم وة  ا ذا ية،) (35 رقم)
 8268 ع د) به  املتذلق  ا تجاري 
تاما) تنازال  هبة  أصله  إ يها   املنجر 
وقيم من) ال رجذة فيه دون عوض.)

أجل ا تسجيل بثمن)80.000)درهم.
ا تذرضات) جميع  فإن  وعليه 
وجب أن تو م إلى كتابة ضبط هذه)
من) ووما  (15 أجل) داخل  املحكمة 

تاريخ ا نشر2 ا ثا ية.
ا نشر2 ا ثا ية

عن رئيس مصلحة كتابة ا ضبط

53 مكرر

محكمة االستئناف بفاس
ملخص الحكم أو ا ورار

 ملف جنائي رقم 2022/2614/40 
االسم ا ذائلي):)الجناتي.
االسم ا شخ�سي):)سفيان.

ابن):))رشي ).
وأمه):)رشي 2 بنت سذي .

 2006 20) وفمبر) بتاريخ) املو ود 
بفاس.

ا حي) (1168 ا رقم) (: ا ساكن)
الج و  زواغة فاس.

)حكم عليه بتاريخ)18)أبريل)2022 
بفاس) الجناوات  غرفة  طرف  من 
املوصوفة) ا سرقة  جناوة  أجل  من 
با ذنف) وا ليل  ا تذ د  بظروف 

وا ته و  واستذمال ا سالح.
واح 2) سنة  ع ك  عن  ومذاقبته 
ا صائر) وتحميله  حبسا  افذا  ((01(

تضامنا دون اجبار.
ا رئيس

ممثل ا نيابة ا ذامة
كاتب ا ضبط

20 

محكمة االستئناف بفاس
ملف جنائي رقم 2022/2609/42

ملخص الحكم أو ا ورار
االسم ا ذائلي):)عشبور.
االسم ا شخ�سي):)زهير.

ابن):)محم  بن عب  ا رحمان وأمه)
 6 بتاريخ) فتيحة بنت محم  املو ود 

وو يو)1998)بفاس.
 53 ا شوة) (58 رقم) ( (: ا ساكن)
ا شريف) علي  موالي  إقامة  د  بلوك 

زواغة فاس.
حكم عليه بتاريخ)24)فبراور)2022 

من طرف غرفة الجناوات بفاس،
وع م) ا ذلني  ا سكر  أجل  من 

ارت اء)ا كمامة ا واقية.
ومذاقبته عن ع ك بشهرين حبسا)
 (500) ق رها) وغرامة  افذ2   افذا 
في) واإلجبار  ا صائر  وتحميله  درهم 

األدنى وبراءته من ا باقي.
ممثل ا نيابة ا ذامة

كاتب ا ضبط

21
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محكمة االستئناف بفاس
ملخص الحكم أو ا ورار

 ملف جنائي رقم 2022/2609/100 
االسم ا ذائلي):)ا كرون.

االسم ا شخ�سي):)حمي .
بنت) حليمة  (: وأمه) محم   (: ابن)

حمي و.
بوشابل) (1962 (: بتاريخ) املو ود 

تاو ات.
ا حي) (15 ز وة) (13 رقم) (: ا ساكن)

الحسني بن باب فاس.
حكم عليه بتاريخ)11)أبريل)2022 

من طرف غرفة الجناوات بفاس.
من أجل):)جناوة ا سرقة با تذ د)

وا ليل واستذمال  اقلة.
ومذاقبته عن ع ك بسنتين اثنتين)
حبسا  افذا وتحميله ا صائر تضامنا)

واإلجبار في األدنى.
53

محكمة االستئناف بفاس
ملخص الحكم أو ا ورار

 ملف جنائي رقم 2022/2609/100 
االسم ا ذائلي):)ا سرحان.

االسم ا شخ�سي):)خا  .
بنت) فطومة  (: حمي  وأمه) (: ابن)

امل ني.
املو ود بتاريخ):)1979)بتيسة.

ا ساكن):)رقم)9)ز وة)53)حي األمل)
باب ا سيفر فاس.

حكم عليه بتاريخ)11)أبريل)2022 
من طرف غرفة الجناوات بفاس.

من أجل):)جناوة ا سرقة با تذ د)
وا ليل واستذمال  اقلة.

ومذاقبته عن ع ك بسنتين اثنتين)
حبسا  افذا وتحميله ا صائر تضامنا)

واإلجبار في األدنى.
54

محكمة االستئناف بفاس
ملخص الحكم أو ا ورار
 ملف جنائي استئنافي 

رقم : 2021/2611/572
االسم ا ذائلي):)عفيف.

االسم ا شخ�سي):)واسين.
مزداد):)سنة)1985)بفاس.

بنت) سذي 2  (: وأمه) عزيز  (: ابن)
خليفة.

ا ضحى) بمجموعة  (: ا ساكن)
 عرضة ا زيتون،)ا ذمار2)94)ا شوة)2،)

فاس.
 حكم عليه بتاريخ)7)ديسمبر)2021 
من طرف غرفة الجناوات االستئنافية)

بفاس علنيا ا تهائيا وغيابيا.
:)جناوة ا سرقة املوتر ة) من أجل)
وا كسر) وا تسلق  وا ليل  با تذ د 

واستذمال مفاتيح مزور2.
في ا شكل):)قبول االستئناف.

في املوضوع):)تأوي  ا ورار املستأ ف)
الجناوات) غرفة  عن  ا صادر 
بتاريخ بفاس  االستئناف   ملحكمة 

 555 رقم) تحت  (2021 سبتمبر) (2
 2021/2609/264 رقم) امللف  في 
مؤاخذ2 املتهم من أجل) (: ا وا�سي بـ)
بسنتين) ومذاقبته  إ يه  املنسوب 
مع ا صائر) حبسا  افذا،) ((2) اثنتين)

واإلجبار في األدنى.
وبذول أمالك املتهم وبوائها تحت)

ا ذول.
املخز ية) األمالك  وبإشذار 

بملخص الحكم.
ا رسمية) الجري 2  في  وبنشره 

بمسعى من ا نيابة ا ذامة.
وبتذليق الحكم بباب آخر مسكن)

 لمتهم.
107

محكمة االستئناف بفاس
ملخص الحكم أو ا ورار
 ملف جنائي استئنافي 

رقم : 2021/2611/566
االسم ا ذائلي):)بن صالح.
االسم ا شخ�سي):)محم .

 1997 مارس) (25 بتاريخ) مزداد 
بتاز2.

بنت) فوزية  (: وأمه) عامر  (: ابن)
ادريس.

أ) بلوك  (1062 رقم) (: ا ساكن)
عوينات الحجاج،)فاس.

ديسمبر) (6 بتاريخ) عليه  حكم 
الجناوات) غرفة  طرف  من  (2021
ا تهائيا) علنيا  بفاس  االستئنافية 

وغيابيا.

ا سرقة) جناوة  (: أجل) من 
وا ته و ) ا تذ د  بظرفي  املوصوفة 
واستذمال  اقلة عات محرك وا سكر)

ا ذلني.
في ا شكل):)قبول االستئناف.

في املوضوع):)تأوي  ا ورار املستأ ف)
الجناوات) غرفة  عن  ا صادر 
بتاريخ بفاس  االستئناف   ملحكمة 

 705 رقم) تحت  (2020 ديسمبر) (24
 2020/2609/356 رقم) امللف  في 
مؤاخذ2 املتهم من أجل) (:  ا وا�سي بـ)
بسنتين) ومذاقبته  إ يه  نسب  ما 
رفع) مع  حسبا  افذا،) ((2) اثنتين)
إلى) املتهم  على  بها  املحكوم  ا ذووبة 
(05))سنوات حبسا  افذا مع) خمس)

ا صائر واإلجبار في األدنى.
وبذول أمالك املتهم وبوائها تحت)

ا ذول.
املخز ية) األمالك  وبإشذار 

بملخص الحكم.
ا رسمية) الجري 2  في  وبنشره 

بمسعى من ا نيابة ا ذامة.
وبتذليق الحكم بباب آخر مسكن)

 لمتهم.
108

محكمة االستئناف بفاس
ملخص الحكم أو ا ورار
 ملف جنائي استئنافي 

رقم : 2021/2611/568
االسم ا ذائلي):)جناتي ادري�سي.

االسم ا شخ�سي):)رشي .
مزداد):)سنة)1993)بفاس.
ابن):)احم  وأمه):)سذي 2..

ا ساكن):)رقم)22)حي ب ر،)فاس.
 حكم عليه بتاريخ)6)ديسمبر)2021 
من طرف غرفة الجناوات االستئنافية)

بفاس علنيا ا تهائيا وغيابيا.
:)جناوة ا ضرب والجرح) من أجل)
إلى عاهة مست ومة) با سالح املؤدي 

وجنحة ا سكر ا ذلني.
في ا شكل):)قبول االستئناف.

في املوضوع):)تأوي  ا ورار املستأ ف)
الجناوات) غرفة  عن  ا صادر 
بتاريخ بفاس  االستئناف   ملحكمة 

 425 رقم) تحت  (2021 وو يو) (21

 2021/2609/107 رقم) امللف  في 
رشي ) املتهم  مؤاخذ2  (: بـ) ا وا�سي 
جناتي ادري�سي من أجل ما نسب إ يه)
حبسا) ((3) سنوات) بثالث  ومذاقبته 

 افذا،)مع ا صائر واإلجبار في األدنى.
وبذول أمالك املتهم وبوائها تحت)

ا ذول.
املخز ية) األمالك  وبإشذار 

بملخص الحكم.
ا رسمية) الجري 2  في  وبنشره 

بمسعى من ا نيابة ا ذامة.
وبتذليق الحكم بباب آخر مسكن)

 لمتهم.
109

محكمة االستئناف بفاس
ملخص الحكم أو ا ورار
 ملف جنائي استئنافي 

رقم : 2021/2611/535
االسم ا ذائلي):)ا واسمي.
االسم ا شخ�سي):)احم .

مزداد):)سنة)1977)بفاس.
فضيلة بنت) (: امحم  وأمه) (: ابن)

محم .
 ا ساكن):)ا رقم)79)مكرر ا ز وة)1،)
حي بنسليمان البيطا ظهر الخميس،)

فاس.
 حكم عليه بتاريخ)23) وفمبر)2021 
من طرف غرفة الجناوات االستئنافية)

بفاس علنيا ا تهائيا وغيابيا.
جناوة إضرام ا نار في) (: من أجل)

منوول.
في ا شكل):)قبول االستئناف.

في املوضوع):)تأوي  ا ورار املستأ ف)
الجناوات) غرفة  عن  ا صادر 
بتاريخ بفاس  االستئناف   ملحكمة 

 358 رقم) تحت  (2021 ماي) (27
 2021/2609/174 رقم) امللف  في 
مؤاخذ2 املتهم من أجل) (: ا وا�سي بـ)
جنحة ا تسبب في اح اث حريق طبوا)
الجنائي) ا وا ون  من  (607  لفصل)
بذ  إعاد2 ا تكييف وعوابه بشهرين)
(2))حبسا  افذا وغرامة  افذ2) اثنين)
)500))درهم وتحميله ا صائر واإلجبار)

في األدنى.
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وبذول أمالك املتهم وبوائها تحت)
ا ذول.

املخز ية) األمالك  وبإشذار 
بملخص الحكم.

ا رسمية) الجري 2  في  وبنشره 
بمسعى من ا نيابة ا ذامة.

وبتذليق الحكم بباب آخر مسكن)
 لمتهم.

110

محكمة االستئناف بفاس
ملخص الحكم أو ا ورار
 ملف جنائي استئنافي 

رقم : 2021/2611/534
االسم ا ذائلي):)ا شاوب.

االسم ا شخ�سي):)عب  املا ك.
مزداد):)سنة)1961)باملنزل.

بنت) فاطمة  (: وأمه) احم   (: ابن)
محم .

ا سراغنة) دوار  (: ا ساكن)
دائر2) وازغة  بني  قياد2  امطر اغة 

املنزل،)إقليم صفرو.
 حكم عليه بتاريخ)23) وفمبر)2021 
من طرف غرفة الجناوات االستئنافية)

بفاس علنيا ا تهائيا وغيابيا.
من أجل):)جناوة إضرام ا نار.
في ا شكل):)قبول االستئناف.

في املوضوع):)تأوي  ا ورار املستأ ف)
الجناوات) غرفة  عن  ا صادر 
بتاريخ بفاس  االستئناف   ملحكمة 

 375 رقم) تحت  (2020 سبتمبر) (3
 2020/2609/122 رقم) امللف  في 
ا شاوب) املتهم  مؤاخذ2  (: بـ) ا وا�سي 
عب  املا ك باملنسوب إ يه ومذاقبته)
وتحميله) حبسا  افذا  ((2) بسنتين)

ا صائر واإلجبار في األدنى.
وبذول أمالك املتهم وبوائها تحت)

ا ذول.
املخز ية) األمالك  وبإشذار 

بملخص الحكم.
ا رسمية) الجري 2  في  وبنشره 

بمسعى من ا نيابة ا ذامة.
وبتذليق الحكم بباب آخر مسكن)

 لمتهم.
111

محكمة االستئناف بفاس

ملخص الحكم أو ا ورار

 ملف جنائي استئنافي 

رقم : 2022/2645/48

االسم ا ذائلي):)بوزي .

االسم ا شخ�سي):)عب  الحفيظ.

 1997 16) وفمبر) بتاريخ) مزداد 

بموالي يذووب.

مليكة) (: عب  ا لطيف وأمه) (: ابن)

بنت الجياللي.

جماعة) بنطلحة،) دوار  (: ا ساكن)

إقليم) مكس،) قياد2  االوداوة  سبت 

موالي يذووب،)فاس.

 2022 8)فبراور) حكم عليه بتاريخ)

من طرف غرفة الجناوات االستئنافية)

بفاس علنيا ا تهائيا وغيابيا.

ا تغرير بواصر2 وبذ ) (: من أجل)

بهتك عرضها ب ون) ا تكييف  إعاد2 

عنف.

في ا شكل):)قبول االستئناف.

في املوضوع):)تأوي  ا ورار املستأ ف)

بهذه) الجناوات  غرفة  عن  ا صادر 

 2021 ديسمبر) (30 بتاريخ) املحكمة 

رقم) امللف  في  (915 رقم) تحت 

(: بـ) ا وا�سي  (2021/2641/271

بوزي ) الحفيظ  عب   املتهم  مؤاخذ2 

من أجل ا تغرير بواصر2 وبذ  إعاد2)

ب ون عنف) بهتك عرضها  ا تكييف 

بسنة) ومذاقبته  ا باقي  من  وبراءته 

مع ا صائر) (1))حبسا  افذا،) واح 2)

واإلجبار في األدنى.

وبذول أمالك املتهم وبوائها تحت)

ا ذول.

املخز ية) األمالك  وبإشذار 

بملخص الحكم.

ا رسمية) الجري 2  في  وبنشره 

بمسعى من ا نيابة ا ذامة.

وبتذليق الحكم بباب آخر مسكن)

 لمتهم.
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محكمة االستئناف بفاس
ملخص الحكم أو ا ورار
 ملف جنائي استئنافي 
رقم : 2022/2645/36

االسم ا ذائلي):)ا زاه .
االسم ا شخ�سي):)رضوان.

مزداد بتاريخ)3)وناور)2000)بفاس.
فضيلة بنت) (: محم  وأمه) (: ابن)

محم .
 ا ساكن):)رقم)7)ز وة)84)حي ا تو م)

عين هارون،)فاس.
 حكم عليه بتاريخ فاتح فبراور)2022 
من طرف غرفة الجناوات االستئنافية)

بفاس علنيا ا تهائيا وغيابيا.
من أجل):)جناوة اختطاف قاصر)

وا تغرير بها تحت ا ته و .
في ا شكل):)قبول االستئناف.

ا ورار) تأوي   (: املوضوع) في 
غرفة) عن  ا صادر  املستأ ف 
بتاريخ املحكمة  بهذه   الجناوات 

 807 رقم) تحت  (2021 22) وفمبر)
 2021/2641/145 رقم) امللف  في 
رضوان) املتهم  مؤاخذ2  (: بـ) ا وا�سي 
إ يه) نسب  ما  أجل  من  ا زاهر 
حبسا) سنوات  ((3) بثالث) ومذاقبته 
في) واإلجبار  ا صائر  وتحميله   افذا 

األدنى.
وبذول أمالك املتهم وبوائها تحت)

ا ذول.
وبإشذار األمالك املخز ية بملخص)

الحكم.
ا رسمية) الجري 2  في  وبنشره 

بمسعى من ا نيابة ا ذامة.
وبتذليق الحكم بباب آخر مسكن)

 لمتهم.
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محكمة االستئناف بفاس
ملخص الحكم أو ا ورار
 ملف جنائي استئنافي 

رقم : 2021/2645/250
االسم ا ذائلي):)صويكيك.
االسم ا شخ�سي):)محم .

مزداد):)سنة)1958)بتاو ات.
بنت) فاطمة  (: وأمه) محم   (: ابن)

بوشتى.
 ا ساكن):)رقم)3)ز وة)72)حي ا تو م،)

عين هارون،)فاس.

ديسمبر) (21 بتاريخ) عليه  حكم 

الجناوات) غرفة  طرف  من  (2021

ا تهائيا) علنيا  بفاس  االستئنافية 

وغيابيا.

جناوة ا تغرير بواصر) (: من أجل)

عنه) ا ناتج  با ذنف  عرضها  وهتك 

افتضاض بكارتها وا تغرير بواصرتين)

وجنحة) با ذنف  عرضهما  وهتك 

حياز2 واستهالك ماد2 مخ ر2.

في ا شكل):)قبول االستئناف.

في املوضوع):)تأوي  ا ورار املستأ ف)

بهذه) الجناوات  غرفة  عن  ا صادر 

 2021 أكتوبر) (11 بتاريخ) املحكمة 

رقم) امللف  في  (677 رقم) تحت 

2021/2642/199)فيما ق�سى به من)

ا تغرير) براء2 املتهم من أجل جناوة 

بواصر وهتك عرضها با ذنف ا ناتج)

عنه االفتضاض والحكم من ج و )

بإدا ته من أجل ع ك مع تذ وله برفع)

ا ذووبة املحكوم بها عليه إلى أربع)(4) 

وتحميل املتهم) سنوات حبسا  افذا،)

ا صائر واإلجبار في األدنى.

وبذول أمالك املتهم وبوائها تحت)

ا ذول.

املخز ية) األمالك  وبإشذار 

بملخص الحكم.

ا رسمية) الجري 2  في  وبنشره 

بمسعى من ا نيابة ا ذامة.

وبتذليق الحكم بباب آخر مسكن)

 لمتهم.
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محكمة االستئناف بفاس

ملخص الحكم أو ا ورار
ملف جنائي استئنافي رقم : 

2021/2611/532

االسم ا ذائلي):)مكاوي.

االسم ا شخ�سي):)اسماعيل.

بنت) حجيبة  (: حمان وأمه) (: ابن)

محم .

مزداد سنة)1988)بفاس.

ا ساكن):)151)بلوك أ عين ا سمن)

فاس.
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23) وفمبر) بتاريخ) عليه  حكم 

الجناوات) غرفة  طرف  من  (2021

ا تهائيا) علنيا  بفاس  االستئنافية 

وغيابيا.

ا سرقة) جناوة  (: أجل) من 

وا تسلق) وا ليل  با تذ د  املوصوفة 

وا كسر.

في ا شكل):)قبول االستئناف.

في املوضوع):)تأوي  ا ورار املستأ ف)

الجناوات) غرفة  عن  ا صادر 

بتاريخ بفاس  االستئناف   ملحكمة 

 403 رقم) تحت  (2019 وو يو) (13

 2019/2609/153 رقم) امللف  في 

اسماعيل) املتهم  بـمؤاخذ2  ا وا�سي 

مكاوي بن حمان با سرقة املوصوفة)

من) (510 طبوا  لفصل) با كسر 

ا وا ون الجنائي بذ  إعاد2 ا تكييف)

وبمذاقبته بسنة واح 2 حسبا  افذا،)

مع ا صائر واإلجبار في األدنى.

وبذول أمالك املتهم وبوائها تحت)

ا ذول.

املخز ية) األمالك  وبإشذار 

بملخص الحكم.

ا رسمية) الجري 2  في  وبنشره 

بمسعى من ا نيابة ا ذامة.

وبتذليق الحكم بباب آخر مسكن)

 لمتهم.
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محكمة االستئناف بفاس

ملخص الحكم أو ا ورار
ملف جنائي استئنافي رقم : 

2021/2611/531

االسم ا ذائلي):)ا  الل.

االسم ا شخ�سي):)مراد.

فطيط بنت) (: ا ذربي وأمه) (: ابن)

علي.

 1991 أكتوبر) (3 بتاريخ) مزداد 

بمركز بني و ي .

ا ساكن):)مركز بني و ي  تاو ات.

23) وفمبر) بتاريخ) عليه  حكم 

الجناوات) غرفة  طرف  من  (2021

ا تهائيا) علنيا  بفاس  االستئنافية 

وغيابيا.

ا سرقة) جرائم  (: أجل) من 
وا سب) وا ذنف  با تذ د  املوصوفة 
وتذييب مذ ات مخصصة  لمنفذة)
وا رشق) وا سب  وا وذف  ا ذامة 

بالحجار2.
في ا شكل):)قبول االستئناف.

في املوضوع):)تأوي  ا ورار املستأ ف)
الجناوات) غرفة  عن  ا صادر 
بتاريخ بفاس  االستئناف   ملحكمة 
في) (288 رقم) تحت  (2018 أبريل) (9
 2017/2609/596 رقم) امللف 
ا وا�سي)«بـمؤاخذ2 املتهم مراد ا  الل)
املوصوفة) ا سرقة  جرائم  أجل  من 
وا سب)) وا ذنف  وا ليل  با تذ د 
مذ ات) وتذييب  بالحجار2  وا رشق 
مخصصة  لمنفذة ا ذامة ومذاقبته)
حبسا  افذا»،) ((02) اثنتين) بسنتين 

وتحميله ا صائر واإلجبار في األدنى.
وبذول أمالك املتهم وبوائها تحت)

ا ذول.
املخز ية) األمالك  وبإشذار 

بملخص الحكم.
ا رسمية) الجري 2  في  وبنشره 

بمسعى من ا نيابة ا ذامة.
وبتذليق الحكم بباب آخر مسكن)

 لمتهم.
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محكمة االستئناف بفاس
ملخص الحكم أو ا ورار

ملف جنائي رقم : 2022/2610/71
االسم ا ذائلي):)رمق.

االسم ا شخ�سي):)ا ياس.
ابن):)عب  ا ذزيز وأمه):) جية بنت)

محم .
 2000 ديسمبر) (17 املو ود بتاريخ)

بفاس.
املووص) درب  (1 رقم) (: ا ساكن)

ا ذيون امل ونة ا و ومة فاس.
حكم عليه بتاريخ)10)مارس)2022 

من طرف غرفة الجناوات بفاس.
ا سرقة) جناوة  (: أجل) من 
وا تسلق) ا تذ د  املوصوفة بظروف 
وا ليل طبوا  لفصل)509)من ا وا ون)

الجنائي.

ومذاقبته عن ع ك بسنتين اثنتين)

)02))حبسا  افذا»،)وتحميله ا صائر)

واإلجبار في األدنى.
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محكمة االستئناف بفاس

ملخص الحكم أو ا ورار
ملف جنائي استئنافي رقم : 

2021/2611/530

االسم ا ذائلي):)أوزين.

االسم ا شخ�سي):)محم .

ا سا كة بنت) (: :)حسن وأمه) ابن)

ا ذربي.

 1997 وناور) فاتح  بتاريخ  مزداد 

بكرسيف.

باشوية) تينط  دوار  (: ا ساكن)

وعما ة بوملان.

23) وفمبر) بتاريخ) عليه  حكم 

الجناوات) غرفة  طرف  من  (2021

ا تهائيا) علنيا  بفاس  االستئنافية 

وغيابيا.

ا سرقة) جناوة  (: أجل) من 

املوصوفة با كسر وا ليل وا تذ د.

في ا شكل):)قبول االستئناف.

في املوضوع):)تأوي  ا ورار املستأ ف)

الجناوات) غرفة  عن  ا صادر 

بتاريخ بفاس  االستئناف   ملحكمة 

 845 رقم) تحت  (2019 ديسمبر) (19

 2019/2609/445 رقم) امللف  في 

ا وا�سي بـمؤاخذ2 املتهم محم  أوزين)

وا تذ د) با ليل  با سرقة  حسن  بن 

(2))حسبا) وبمذاقبته بسنتين اثنتين)

في) واإلجبار  ا صائر  وتحميله   افذا،)

األدنى.

وبذول أمالك املتهم وبوائها تحت)

ا ذول.

املخز ية) األمالك  وبإشذار 

بملخص الحكم.

ا رسمية) الجري 2  في  وبنشره 

بمسعى من ا نيابة ا ذامة.

وبتذليق الحكم بباب آخر مسكن)

 لمتهم.
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محكمة االستئناف بفاس

ملخص الحكم أو ا ورار

ملف جنائي استئنافي رقم : 

2021/2611/536

االسم ا ذائلي):)دوا و ابو بكار.

االسم ا شخ�سي):)مامادو.

س) بن  يذووبا  موشينكان  (: ابن)

وأمه):) وار2 دومبيا بنت س.

 1988 أكتوبر) (8 بتاريخ) مزداد 

بباماكو.

ا ساكن):)فاس)( يس  ه سكن قار)

باملغرب).

23) وفمبر) بتاريخ) عليه  حكم 

الجناوات) غرفة  طرف  من  (2021

ا تهائيا) علنيا  بفاس  االستئنافية 

وغيابيا.

ا سرقة) جناوة  (: أجل) من 

املوصوفة با كسر وا تسلق وا ليل.

في ا شكل):)قبول االستئناف.

في املوضوع):)تأوي  ا ورار املستأ ف)

الجناوات) غرفة  عن  ا صادر 

بتاريخ بفاس  االستئناف   ملحكمة 

8)فبراور)2021)تحت رقم)84)في امللف)

ا وا�سي) (2020/2609/293 رقم)

بكار)) ابو  دوا و  املتهم  بـمؤاخذ2 

من) يذووبا  موشينكان  بن  مامادو 

أجل ما نسب إ يه ومذاقبته بسنتين)

اثنتين حسبا  افذا،)وتحميله ا صائر)

واإلجبار في األدنى.

وبذول أمالك املتهم وبوائها تحت)

ا ذول.

املخز ية) األمالك  وبإشذار 

بملخص الحكم.

ا رسمية) الجري 2  في  وبنشره 

بمسعى من ا نيابة ا ذامة.

وبتذليق الحكم بباب آخر مسكن)

 لمتهم.
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محكمة االستئناف بفاس

ملخص الحكم أو ا ورار
ملف جنائي استئنافي رقم : 

2021/2611/545

االسم ا ذائلي):)ادعيكل.

االسم ا شخ�سي):)أسامة.

بنت) فاطمة  (: وأمه) عياد  (: ابن)

احمي و.

مزداد بتاريخ)20)وو يو)1994)بذين)

عائشة.

جماعة) ا تهزر  دوار  (: ا ساكن)

وقياد2 عين عائشة دائر2 تيسة عما ة)

بوملان.

23) وفمبر) بتاريخ) عليه  حكم 

الجناوات) غرفة  طرف  من  (2021

ا تهائيا) علنيا  بفاس  االستئنافية 

وغيابيا.

ا سرقة) جناوة  (: أجل) من 

وا تسلق) وا ليل  با تذ د  املوصوفة 

واستذمال  اقلة.

في ا شكل):)قبول االستئناف.

في املوضوع):)تأوي  ا ورار املستأ ف)

الجناوات) غرفة  عن  ا صادر 

بتاريخ بفاس  االستئناف   ملحكمة 

 425 رقم) تحت  (2020 سبتمبر) (21

 2019/2609/388 رقم) امللف  في 

أسامة) املتهم  بـمؤاخذ2  ا وا�سي 

إ يه) نسب  ما  أجل  من  ادعيكل 

(2))حسبا) وبمذاقبته بسنتين اثنتين)

في) واإلجبار  ا صائر  وتحميله   افذا،)

األدنى.

وبذول أمالك املتهم وبوائها تحت)

ا ذول.

املخز ية) األمالك  وبإشذار 

بملخص الحكم.

ا رسمية) الجري 2  في  وبنشره 

بمسعى من ا نيابة ا ذامة.

وبتذليق الحكم بباب آخر مسكن)

 لمتهم.
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محكمة االستئناف بفاس

ملف جنائي استئنافي

رقم : 2021/2611/533

ملخص الحكم أو ا ورار

مزداد) ظريف،) (: ا ذائلي) االسم 

بتاريخ)22)أغسطس)1997.

االسم ا شخ�سي):)ابراهيم.

فاطمة) (: وأمه) ا وادر  عب   (: ابن)

بنت حمو.

ا حي) (2 ز وة) (35 رقم) (: ا ساكن)

الحسني بن دباب فاس.

23) وفمبر) بتاريخ) عليه  حكم 

الجناوات) غرفة  طرف  من  (2021

ا تهائيا) علنيا  بفاس  االستئنافية 

وغيابيا.

:)جناوة محاو ة ا سرقة) من أجل)

وسيلة) واستذمال  وا تذ د  با ليل 

حمل) وجنحة  محرك  عات   ول 

ته و ) شأنها  من  ظروف  في  ا سالح 

األشخاص.

في ا شكل):)قبول االستئناف.

في املوضوع):)تأوي  ا ورار املستأ ف)

ا صادر عن غرفة الجناوات ملحكمة)

أبريل) (12 بتاريخ) بفاس  االستئناف 

في امللف رقم) (304 تحت رقم) (2018

بـ):) ا وا�سي  (2017/2609/653

بما) ابراهيم  ظريف  املتهم  مؤاخذ2 

نسب إ يه ومذاقبته بسنتين اثنتين)

وتحميله ا صائر) حبسا  افذا،) ((02(

واإلجبار في األدنى.

وبذول أمالك املتهم وبوائها تحت)

ا ذول.

املخز ية) األمالك  وبإشذار 

بملخص الحكم.

ا رسمية) الجري 2  في  وبنشره 

بمسعى من ا نيابة ا ذامة.

وبتذليق الحكم بباب آخر مسكن)

 لمتهم.
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محكمة االستئناف بفاس

ملف جنائي استئنافي

رقم : 2021/2611/541

ملخص الحكم أو ا ورار

االسم ا ذائلي):)ا وزاني ا شاه ي،)

مزداد بتاريخ)17) وفمبر)1992)براس)

ا واد.

االسم ا شخ�سي):)احم .

ابن):)سالم وأمه):)حسناء)بنت عب )

ا سالم.

ا ساكن):)حي ا رحمة تيسة.

23) وفمبر) بتاريخ) عليه  حكم 

الجناوات) غرفة  طرف  من  (2021

ا تهائيا) علنيا  بفاس  االستئنافية 

وغيابيا.

ا ذرض) هتك  جناوة  (: أجل) من 

با ذنف.

في ا شكل):)قبول االستئناف.

ا ورار) تأوي   (: املوضوع) في 

غرفة) عن  ا صادر  املستأ ف 

بفاس) الجناوات ملحكمة االستئناف 

رقم) تحت  (2020 16) وفمبر) بتاريخ)

 2020/2609/95 في امللف رقم) (587

احم ) املتهم  مؤاخذ2  (: بـ) ا وا�سي 

ا وزاني ا شاه ي من أجل ما نسب)

إ يه ومذاقبته بسنتين اثنتين حبسا)

في) واإلجبار  ا صائر  وتحميله   افذا،)

األدنى.

وبذول أمالك املتهم وبوائها تحت)

ا ذول.

املخز ية) األمالك  وبإشذار 

بملخص الحكم.

ا رسمية) الجري 2  في  وبنشره 

بمسعى من ا نيابة ا ذامة.

وبتذليق الحكم بباب آخر مسكن)

 لمتهم.
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محكمة االستئناف بفاس

ملف جنائي استئنافي

رقم : 2021/2611/546

ملخص الحكم أو ا ورار

مزداد) ملطيري،) (: ا ذائلي) االسم 

بتاريخ سنة)1966)ا طاهر.

االسم ا شخ�سي):)محم .

ابن):)عب  ا ذزيز وأمه):)أمينة بنت)

ا طاهر.

ا رياض) تجزئة  (189 (: ا ساكن)

ا نرجس فاس.

23) وفمبر) بتاريخ) عليه  حكم 

الجناوات) غرفة  طرف  من  (2021

ا تهائيا) علنيا  بفاس  االستئنافية 

وغيابيا.

ا سرقة) جناوة  (: أجل) من 

وا تذ د) ا ليل  بظروف  املوصوفة 

وا كسر.

في ا شكل):)قبول االستئناف.

ا ورار) تأوي   (: املوضوع) في 

غرفة) عن  ا صادر  املستأ ف 

بفاس) الجناوات ملحكمة االستئناف 

تحت رقم) (2020 ديسمبر) (28 بتاريخ)

709)في امللف رقم)2020/2609/110 

محم ) املتهم  مؤاخذ2  بـ):) ا وا�سي 

محاو ة) جناوة  أجل  من  ملطيري 

وا تذ د) با ليل  املوصوفة  ا سرقة 

 509-114 طبوا  لفصلين) وا كسر 

إعاد2) بذ   الجنائي  ا وا ون  من 

اثنتين) بسنتين  ومذاقبته  ا تكييف 

ا صائر) وتحميله  حبسا  افذا،)

واإلجبار في األدنى.

وبذول أمالك املتهم وبوائها تحت)

ا ذول.

املخز ية) األمالك  وبإشذار 

بملخص الحكم.

ا رسمية) الجري 2  في  وبنشره 

بمسعى من ا نيابة ا ذامة.

وبتذليق الحكم بباب آخر مسكن)

 لمتهم.
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محكمة االستئناف بفاس

ملف جنائي استئنافي

رقم : 2021/2611/553

ملخص الحكم أو ا ورار

مزداد) زويتن،) (: ا ذائلي) االسم 

بتاريخ)25)مارس)1997)بفاس.

االسم ا شخ�سي):)م وحة.

:)سذي 2) :)عب  الحمي  وأمه) ابن)

بنت الحسين.

زويتن) درب  (28 ا رقم) (: ا ساكن)

كر يز امل ونة ا و ومة فاس.

23) وفمبر) بتاريخ) عليه  حكم 

الجناوات) غرفة  طرف  من  (2021

ا تهائيا) علنيا  بفاس  االستئنافية 

وغيابيا.

ا سرقة) جناوة  (: أجل) من 

املوصوفة با ليل وض  مشغل.

في ا شكل):)قبول االستئناف.

في املوضوع):)تأوي  ا ورار املستأ ف)

ا صادر عن غرفة الجناوات ملحكمة)

سبتمبر) (20 االستئناف بفاس بتاريخ)

في امللف رقم) (609 تحت رقم) (2021

بـ):) ا وا�سي  (2021/2609/163

من) زويتن  م وحة  املتهمة  مؤاخذ2 

أجل ما))نسب إ يها ومذاقبتها بسنتين)

وتحميلها) حبسا  افذا،) ((02) اثنتين)

ا صائر واإلجبار في األدنى.

وبذول أمالك املتهم وبوائها تحت)

ا ذول.

املخز ية) األمالك  وبإشذار 

بملخص الحكم.

ا رسمية) الجري 2  في  وبنشره 

بمسعى من ا نيابة ا ذامة.

وبتذليق الحكم بباب آخر مسكن)

 لمتهم.
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ملف جنائي استئنافي

رقم : 2021/2611/552

ملخص الحكم أو ا ورار

مزداد) كرطيط،) (: ا ذائلي) االسم 

بتاريخ)20)فبراور)2020)بفاس.

االسم ا شخ�سي):)الحكيم وطنيته)

186818)/)س د.

من) زهور  (: وأمه) محم   (: ابن)

ادريس.

تجزئة األ   س حي) (70 (: ا ساكن)

املصلى باب فتوح فاس.

23) وفمبر) بتاريخ) عليه  حكم 

الجناوات) غرفة  طرف  من  (2021

ا تهائيا) علنيا  بفاس  االستئنافية 

وغيابيا.

ا وتل) محاو ة  جناوة  (: أجل) من 

ا ذم  وإضرام ا نار وجنحة ا ضرب)

والجرح با سالح.

في ا شكل):)قبول االستئناف.

في املوضوع):)تأوي  ا ورار املستأ ف)

ا صادر عن غرفة الجناوات ملحكمة)

أكتوبر) (8 بتاريخ) بفاس  االستئناف 

في امللف رقم) (476 تحت رقم) (2021

بـ):) ا وا�سي  (2020/2609/170

من) الحكيم كرطيط  املتهم  مؤاخذ2 

طبوا  لفصل) ا ذم ي  اإلوذاء) أجل 

ا تكييف) من ق ج بذ  إعاد2  (401

حبسا  افذا،) ((01) ( ( مذاقبته بسنة)

تحميله) درهم  ((500) وغرامة  افذ2)

ا صائر واإلجبار في األدنى.

وبذول أمالك املتهم وبوائها تحت)

ا ذول.

املخز ية) األمالك  وبإشذار 

بملخص الحكم.

ا رسمية) الجري 2  في  وبنشره 

بمسعى من ا نيابة ا ذامة.

وبتذليق الحكم بباب آخر مسكن)

 لمتهم.
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محكمة االستئناف بفاس

ملف جنائي استئنافي

رقم : 2021/2611/547

ملخص الحكم أو ا ورار

مزداد) كريش،) (: ا ذائلي) االسم 

بتاريخ)30)أبريل)1995)بفاس.

االسم ا شخ�سي):)أووب.

سذي 2) (: ا وادر وأمه) عب   (: ابن)

بنت عب  ا رحمان.

تجزئة) (848 رقم) (: ا ساكن)

املستوبل املسير2،)فاس.

23) وفمبر) بتاريخ) عليه  حكم 

الجناوات) غرفة  طرف  من  (2021

ا تهائيا) علنيا  بفاس  االستئنافية 

وغيابيا.

ا سرقة) جناوة  (: أجل) من 

وا ليل) وا ته و   با ذنف  املوصوفة 

وا تذ د واستذمال  اقلة واستذمال)

ا سالح.

في ا شكل):)قبول االستئناف.

في املوضوع):)تأوي  ا ورار املستأ ف)

ا صادر عن غرفة الجناوات ملحكمة)

16) وفمبر) االستئناف بفاس بتاريخ)

امللف) في  (588 رقم) تحت  (2020

ا وا�سي) (2020/2609/109 رقم)

من) كريش  أووب  املتهم  مؤاخذ2  بـ):)

أجل ما نسب إ يه م بما نسب إ يه)

ومذاقبته بسنتين اثنتين)(02))حبسا)

في) واإلجبار  ا صائر  وتحميله   افذا،)

األدنى.

وبذول أمالك املتهم وبوائها تحت)

ا ذول.

املخز ية) األمالك  وبإشذار 

بملخص الحكم.

ا رسمية) الجري 2  في  وبنشره 

بمسعى من ا نيابة ا ذامة.

وبتذليق الحكم بباب آخر مسكن)

 لمتهم.
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محكمة االستئناف بتازة
ملف جنائي استئنافي رقم 

2021/2611/186
ملف ابت ائي رقم 2020/2609/105

ملخص ا ورار في إطار املسطر2 
ا غيابية

االسم ا ذائلي):)بومجاه .
االسم ا شخ�سي):)عمرو.

(: وأمه) حماد  بن  أحم   (: ابن)
حليمة بنت محم ،)املو ود بتاريخ)24 

ديسمبر)1958.
(،9 رقم) حي بيت غالم،) (: ا ساكن)

تاز2،
)حكم عليه بتاريخ)9)مارس)2022،
بتأوي  ا ورار املستأ ف في مب ئه)
ا ذووبة) من  با رفع  تذ وله  مع 
سنة) إلى  املتهم  حق  في  الحبسية 
واح 2 حبسا  افذا واإلقرار في ا باقي)
با تضامن) ا صائر  املتهم  وتحميل 

مجبرا في األدنى.
ألجل):)شراء)أشياء)متحصل عليها)

من جناوة)......
ممثل ا نيابة ا ذامة

كاتب ا ضبط

22

محكمة االستئناف بتاز2
ملف جنائي استئنافي رقم 

2021/2611/186
ملف ابت ائي رقم 2020/2609/105

ملخص ا ورار في إطار املسطر2 
ا غيابية

االسم ا ذائلي):)كرا ة.
االسم ا شخ�سي):)أحم .

(: وأمه) احم   بن  محم   (: ابن)
بتاريخ) املو ود  محم ،) بنت  فاطمة 

فاتح وناور)1951,
حي ا نهضة مجموعة أ) (: ا ساكن)

رقم)183)تاز2.
)حكم عليه بتاريخ)9)مارس)2022،
بتأوي  ا ورار املستأ ف في مب ئه)
ا ذووبة) من  با رفع  تذ وله  مع 
سنة) إلى  املتهم  حق  في  الحبسية 
واح 2 حبسا  افذا واإلقرار في ا باقي)
با تضامن) ا صائر  املتهم  وتحميل 

مجبرا في األدنى.
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ألجل):)شراء)أشياء)متحصل عليها)

من جناوة)......
ممثل ا نيابة ا ذامة

كاتب ا ضبط

23

املحكمة االبتدائية بكلميم
إعالن قضائي عن تو وم أصل 

تجاري حصة في شركة
ملف إو اع رقم 2022/207

بتاريخ 31 ماي 2022

عليه) مصادق  عو   بموت�سى 

طرف) من  (2022 ماي) (18 بتاريخ)

بطاقتها) عتيق  ا سا كة  ا سي 2 

بتاريخ) ومسجل  (JF34145 ا وطنية)

2022.)وا ذي من خال ه تم) 26)ماي)

تو وم أصل تجاري حصة في شركة.

كحصة) املو م  ا تجاري  األصل 

باملحكمة) ا تجاري  با سجل  مسجل 

 11070 االبت ائية بكلميم تحت رقم)

في اسم ا سي 2 ا سا كة عاتق.

ا تو وم) من  املستفي 2  ا شركة 
 STE ECOLE PRIVEE اسم) تحت  (:
ATTAALAM II)وهي في طور ا تشكيل)
بذنوان رقم)43)شارع)11)وناور حي ابن)

رش  بم ونة كلميم.
ا صافية) الحصة  توييم  تم 
حصة وبمبلغ ق ره) (500 املو مة في)

50.000)درهم.
وبذ ك فإن رئيس مصلحة كتابة)
أن) عي مصلحة  يذلن  كل  ا ضبط 
ا ضبط) كتابة  إلى  بتذرضه  وتو م 
شذبة ا سجل ا تجاري بهذه املحكمة)
ووما املوا ية  لنشر2) (15 داخل أجل)
م و ة) من  (84 طبوا  لماد2) ا ثا ية 

ا تجار2.
ا نشر2 األولى

عن رئيس مصلحة كتابة ا ضبط

106 مكرر

املحكمة االبت ائية بكلميم
شذبة ا سجل ا تجاري

ملف إو اع تو وم أصل تجاري
في حصة شركة رقم : 2022/199

إعالن قضائي عن تو وم أصل 

تجاري حصة في شركة

عليه) مصادق  عو   بموت�سى 

بتاريخ)19)ماي)2022)ومسجل بتاريخ)

23)ماي)2022)من طرف ا ساد2):

الحسين) (- (2 عمراني،) منة  (- (1

حجوجي،) فوزية  (- (3 حجوجي،)

عزيز) (- (5 حجوجي،) ابراهيم  (- (4

حجوجي،) -) يلى  (6 ا بكرفاوي،)

حجوجي،) ا فتاح  عب   (- (7 

8)-)محم  املصطفى حجوجي،)9)-)عب )

فاطمة برغو2،) (- (10 ا ذزيز حجوجي،)
ا بتول) (- (12 حجوجي،) مو ود  (- (11

حجوجي،) اعزيز2  (- (13 حجوجي،)

محم ) (- (15 عائشة حجوجي،) (- (14

حجوجي،)16)-)جميلة حجوجي،)17 - 

الحسن حجوجي.
من خال ه تم تو وم أصل تجاري)

حصة في شركة.

كحصة) املو م  ا تجاري  األصل 

باملحكمة) ا تجاري  با سجل  مسجل 

االبت ائية بكلميم تحت رقم)2560.

ا تو وم) من  املستفي 2  ا شركة 

 SOCOSEHA SARL اسم) تحت  ( (:

في) وهي  درهم  (1.821.600 برأسمال)

طور ا تشكيل بذنوان شارع طا طان)

حي امحيريش بم ونة كلميم.

تم توييم الحصة املو مة في مبلغ)

ق ره)1.833.208,36)درهم.

وبذ ك فإن رئيس مصلحة كتابة)

أن) عي مصلحة  يذلن  كل  ا ضبط 

ا ضبط) كتابة  إلى  بتذرضه  وتو م 

شذبة ا سجل ا تجاري بهذه املحكمة)

ووما املوا ية  لنشر2) (15 داخل أجل)

م و ة) من  (84 طبوا  لماد2) ا ثا ية 

ا تجار2.

ا نشر2 األولى

عن رئيس مصلحة كتابة ا ضبط

149 مكرر
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املحكمة التجارية بوجدة

إعالن بتصفية الحسابات الخصوصية املتوادمة

يذلن ا سي  رئيس مصلحة كتابة ا ضبط باملحكمة ا تجارية بوج 2 أ ه بناء)على ظهير)3)ربيع اآلخر)1355)املوافق)(23)وو يو)1936))وا فصلين)

15)سنة عن تاريخ آخر عملية) 381)و382)من قا ون اإل تزامات وا ذوود فإن جميع املبا غ املودعة بالحسابات الخصوصية واملتوادمة بم�سي)

صرف أو إو اع أجريت عليها ق  تم إحصائها وتضمينها في قوائم تفصيلية بلغت نسخة منها إلى ا نيابة ا ذامة باملحكمة ا تجارية بوج 2 مجموعها)

2261.54)درهم وعلى كل من  ه الحق في سحب أو استرجاع مبلغ من املبا غ ا سا فة ا ذكر أن وتصل بمصلحة كتابة ا ضبط باملحكمة ا تجارية)

بوج 2 في أجل ال وتذ ى ستة أشهر ابت اء)من تاريخ ا نشر وعن  مرور األجل املذكور تصير املبا غ املودعة في الحسابات الخصوصية املتوادمة كسبا)

لخزينة ا  و ة وسيذمل على تحويلها  لخزينة ا ذامة طبوا  لوا ون.)

رئيس مصلحة))كتابة ا ضبط

150
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 III.  -  إعالنات إدارية

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني
م ور2) أص رته  قرار  بموجب 

رقم) املائي  سبو  الحوض  وكا ة 

ماي) (25 بتاريخ) (2022/864 ح.ج)

ا ذوار) على  سيجري  ا ذي  (2022

املسمى بالل عي ا رسم ا ذواري رقم)

بالجماعة) املتواج   (05/129957

إقليم) بوفكران،) باشوية  ا ترابية،)

وو يو) (13 من تاريخ) ابت اء) مكناس،)

 2022 وو يو) (22 غاوة) إلى  (2022

بحث علني في شأن مشروع ا ترخيص)

بإ جاز ثوب وجلب املاء)منه،)من أجل)

سوي مساحة)3,8525)هكتارا  فائ 2)

 STE DOMAINE NAKHWA SARL

في شخص ممثلها ا وا وني.

55

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني
م ور2) أص رته  قرار  بموجب 

وكا ة الحوض املائي  سبو رقم ح.ج)

 2022 ماي) (31 بتاريخ) (2022/891

املسمى) ا ذوار  على  سيجري  ا ذي 

رقم) ا ذواري  ا رسم  عي  ا باتول 

بالجماعة) املتواج   (57/12437

اركالون،) قياد2  بن صميم،) ا ترابية 

تاريخ من  ابت اء) افران،)  إقليم 

وو يو) (7 غاوة) إلى  (2022 وو يو) (27

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

ا ترخيص بإ جاز بئر وجلب املاء)منه،)

هكتارات) (2 أجل سوي مساحة) من 

 فائ 2 ا سي 2 ابن عب  ا هادي  يلى)

ومن مذها الحاملة  بطاقة ا تذريف)

.PL845933(ا وطنية

56

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني
م ور2) أص رته  قرار  بموجب 

وكا ة الحوض املائي  سبو رقم ح.ج)

 2022 ماي) (31 بتاريخ) (2022/892

املسمى) ا ذوار  على  سيجري  ا ذي 

عي ا رسم ا ذواري رقم) (3-J اك ال)

بالجماعة) املتواج   (05/44691

اركالون،) قياد2  بن صميم،) ا ترابية 

تاريخ من  ابت اء) افران،)  إقليم 

وو يو) (7 غاوة) إلى  (2022 وو يو) (27

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

املاء) وجلب  ثوب  بإ جاز  ا ترخيص 

منه،)من أجل سوي مساحة)1,9670 

هكتارا  فائ 2 ا سي  ادوي�سي احم )

ا وطنية) ا تذريف  الحامل  بطاقة 

.S94224

57

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني
م ور2) أص رته  قرار  بموجب 

وكا ة الحوض املائي  سبو رقم ح.ج)

 2022 ماي) (24 بتاريخ) (2022/862

املسمى) ا ذوار  على  سيجري  ا ذي 

اكروشن عي رسم ملكية ضمن بذ د)

بالجماعة) املتواج   (287 ص) (252

رباط) باشوية  الخير،) رباط  ا ترابية 

 الخير،)إقليم صفرو،)ابت اء)من تاريخ

وو يو) (21 إلى غاوة) (2022 وو يو) (11

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

املاء) وجلب  ثوب  بإ جاز  ا ترخيص 

املنزلي) االستذمال  أجل  من  منه،)

هكتارا  فائ 2) (0,10 وسوي مساحة)

ا سي  برودي خا   الحامل  بطاقة)

.Z109750(ا تذريف ا وطنية

58

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار
افتتاح ا بحث ا ذلني

م ور2) أص رته  قرار  بموجب 
وكا ة الحوض املائي  سبو رقم ح.ج)
 2022 ماي) (30 بتاريخ) (2022/888
املسمى) ا ذوار  على  سيجري  ا ذي 
الحاجب عي مطلب ا تحفيظ ع د)
عي شهاد2) (1 والحاجب) (21/44191
والحاجب) (21/70276 ع د) امللكية 
 21/70277 عي شهاد2 امللكية ع د)
املتواج  بالجماعة ا ترابية كل مان،)
من) ابت اء) تاز2،) إقليم  تاز2،) دائر2 
غاوة إلى  (2022 وو يو) (20  تاريخ)
بحث علني في شأن) (2022 وو يو) (29
مشروع ا ترخيص بإ جاز ثوب وجلب)
مساحة) سوي  أجل  من  منه،) املاء)
4,6464)هكتارات  فائ 2 ا سي  افاخ)
ا تذريف) الحامل  بطاقة  ادريس 

.Z24526(ا وطنية
59

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار
افتتاح ا بحث ا ذلني

م ور2) أص رته  قرار  بموجب 
وكا ة الحوض املائي  سبو رقم ح.ج)
 2022 ماي) (30 بتاريخ) (2022/887
املسمى) ا ذوار  على  سيجري  ا ذي 
شهاد2) عي  (145 (- 3إ) اإلزدهار)
واإلزدهار) (21/88702 رقم) امللكية 
امللكية) شهاد2  موضوع  (145 (- 5إ)
 145 (- 4إ) واإلزدهار) (21/88704 رقم)
واإلزدهار امللكية  شهاد2   موضوع 
6إ)-)145)موضوع شهاد2 امللكية رقم)
بتاريخ كراء) عوود  عي  (88705/21 
5)أبريل)2022 21/88703)واملتواج )
دائر2) مطماطة،) ا ترابية  بالجماعة 
من) ابت اء) تاز2،) إقليم  تاهلة،)
غاوة إلى  (2022 وو يو) (20  تاريخ)
بحث علني في شأن) (2022 وو يو) (29
ثوب) بإ جاز  ا ترخيص  مشروع 
سوي) أجل  من  منه،) املاء) وجلب 
هكتارات  فائ 2) (8,0014 مساحة)
ا سي 2 مكمار  ادوة الحاملة  بطاقة)

.CD470291(ا تذريف ا وطنية
60

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار
افتتاح ا بحث ا ذلني

م ور2) أص رته  قرار  بموجب 
وكا ة الحوض املائي  سبو رقم ح.ج)
 2022 ماي) (26 بتاريخ) (2022/877
ا ذي سيجري على ا ذوار املسمى ملك)
ا  و ة موضوع ا رسم ا ذواري ع د)
محضر) مستخلص  عي  4450/ك 
ديسمبر) (2 بتاريخ) حرر  ا سمسر2 
ا ترابية) بالجماعة  املتواج   (2021
تاوج ات،)) عين  دائر2  هللا،) حرز 
تاريخ من  ابت اء) الحاجب،)  إقليم 
وو يو) (22 إلى غاوة) (2022 وو يو) (13
مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022
املاء) وجلب  ثوب  بإ جاز  ا ترخيص 
 5 مساحة) سوي  أجل  من  منه،)
هكتارات  فائ 2 ا سي  عربة محم )
ا وطنية) ا تذريف  الحامل  بطاقة 

.GN149493
61

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار
افتتاح ا بحث ا ذلني

م ور2) أص رته  قرار  بموجب 
وكا ة الحوض املائي  سبو رقم ح.ج)
 2022 ماي) (30 بتاريخ) (2022/889
املسمى) ا ذوار  على  سيجري  ا ذي 
سوق االثنين واد ا وصبة عاي شهاد2)
املتواج ) (37/13108 رقم) امللكية 
باب) فناسة  ا ترابية  بالجماعة 
الحيط،)دائر2 تاو ات،))إقليم تاو ات،)
إلى) (2022 وو يو) (20 من تاريخ) ابت اء)
بحث علني في) (2022 وو يو) (29 غاوة)
شأن مشروع ا ترخيص بإ جاز ثوب)
وجلب املاء)منه،)من أجل االستذمال)
هكتارا) (0,05 مساحة) وسوي  املنزلي 
ا سالم) عب   ا ناده  ا سي    فائ 2 
ا وطنية) ا تذريف  الحامل  بطاقة 

.C683985
62
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وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني
م ور2) أص رته  قرار  بموجب 

وكا ة الحوض املائي  سبو رقم ح.ج)

 2022 ماي) (26 بتاريخ) (2022/879

املسمى) ا ذوار  على  سيجري  ا ذي 

ا ذواري) ا رسم  دي  (1 بوحرشة)

بالجماعة) املتواج   (5/81457 رقم)

ا ترابية آوت نذمان،)دائر2 الحاجب،))

تاريخ من  ابت اء) الحاجب،)  إقليم 

وو يو) (22 إلى غاوة) (2022 وو يو) (13

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

املاء) وجلب  ثوب  بإ جاز  ا ترخيص 

 5 مساحة) سوي  أجل  من  منه،)

عب ) فرحي  ا سي   هكتارات  فائ 2 

الحامل  بطاقة) مذه  ومن  ا نبي 

.D64975(ا تذريف ا وطنية

63

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني
م ور2) أص رته  قرار  بموجب 

وكا ة الحوض املائي  سبو رقم ح.ج)

 2022 ماي) (25 بتاريخ) (2022/863

املسمى) ا ذوار  على  سيجري  ا ذي 

حي ا زهور)1-93)عي ا رسم ا ذواري)

املتواج  بالجماعة) (69/50818 رقم)

إقليم فاس،) ا نزهة،) ا ترابية زواغة 

 2022 وو يو) (11 تاريخ) من  ابت اء)

بحث) (2022 وو يو) (21 غاوة) إلى 

ا ترخيص) مشروع  شأن  في  علني 

من أجل) منه،) بإ جاز بئر وجلب املاء)

املسبح  فائ 2) ومأل  الح ووة  سوي 

الحاملة) ا شاوني  ا سي 2 رشي 2 بو 

DB1949   بطاقة ا تذريف ا وطنية)

.D362246و

64

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني
م ور2) أص رته  قرار  بموجب 

رقم) املائي  سبو  الحوض  وكا ة 

أبريل) (24 بتاريخ) (2022/630 ح.ج)

ا ذوار) على  سيجري  ا ذي  (2022

ا رسم) عي  الحاج») «احفور  املسمى)

املتواج ) (41/38512 رقم) ا ذواري 

كن ر،) اوموزار  ا ترابية  بالجماعة 

صفرو،) إقليم  كن ر،) اوموزار  دائر2 

إلى) (2022 وو يو) (11 من تاريخ) ابت اء)

بحث علني في) (2022 وو يو) (21 غاوة)

شأن مشروع ا ترخيص بإ جاز ثوب)

وجلب املاء)منه،)من أجل االستذمال)

بوتاد ة حمي ) ا سي   املنزلي  فائ 2 

ا تذريف) الحامل  بطاقة  مذه  ومن 

.C276767(ا وطنية

65

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني
م ور2) أص رته  قرار  بموجب 

وكا ة الحوض املائي  سبو رقم ح.ج)

 2022 ماي) (23 بتاريخ) (2022/851

املسمى) ا ذوار  على  سيجري  ا ذي 

رقم) ا ذواري  ا رسم  عي  (1 امينة)

بالجماعة) املتواج   (41/63664

دائر2) اخيار،) سي   كن ر  ا ترابية 

من) ابت اء) صفرو،) إقليم  صفرو،)

غاوة إلى  (2022 وو يو) (10  تاريخ)

بحث علني في شأن) (2022 وو يو) (20

مشروع ا ترخيص بإ جاز ثوب وجلب)

مساحة) سوي  أجل  من  منه،) املاء)

عب ) دربي  ا سي   1,0250) فائ 2 

ا تذريف) الحامل  بطاقة  ا ذزيز 

.C117766(ا وطنية

66

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني
م ور2) أص رته  قرار  بموجب 

وكا ة الحوض املائي  سبو رقم ح.ج)

 2022 ماي) (26 بتاريخ) (2022/880

املسما2) با ذوارات  سيجري  ا ذي 

عي ا رسم ا ذواري رقم) (2 ا شراوبي)

عي ا رسم) (1 وا شراوبي) (44487/41

ا ذواري رقم)44486/41)وا شراوبي)3 

 44488/41 عي ا رسم ا ذواري رقم)

املتواج  بالجماعة ا ترابية طم طم،)

ابت اء) صفرو،) إقليم  املنزل،) دائر2 

إلى غاوة) (2022 وو يو) (13 تاريخ) من 

بحث علني في شأن) (2022 وو يو) (23

من) املاء) بجلب  ا ترخيص  مشروع 

واد بوزمالن،)من أجل سوي مساحة)

سالوي) ا سي   هكتار  فائ 2  (115

عب  ا رزاق الحامل  بطاقة ا تذريف)

.C338739(ا وطنية

67

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني
م ور2)) أص رته  قرار  بموجب 

 وكا ة الحوض املائي  سبو رقم ح.ج)

 2022 ماي) (27 بتاريخ) (2022/881

املسمى) ا ذوار  على  سيجرى  ا ذي 

«ف ان خلوطة»)عي ا رسم ا ذواري)

املتواج  بالجماعة) (16/57854 رقم)

دائر2) ا طلبة،) مجمع  ا ترابية 

الخميسات،) إقليم  الخميسات،)

إلى) (2022 وو يو) (15 من تاريخ) ابت اء)

علني) بحث  (2022 وو يو) (24 غاوة)

بإ جاز) ا ترخيص  مشروع  شأن  في 

سوي) أجل  من  منه  املاء) وجلب  بئر 

هكتارا  فائ 2) (0,7305 مساحة)

الحامل) بنذاشير،) بوجذبوط  ا سي  

.X117153(بطاقة ا تذريف ا وطنية 

68

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني
م ور2)) أص رته  قرار  بموجب 

 وكا ة الحوض املائي  سبو رقم ح.ج)

 2022 ماي) (27 بتاريخ) (2022/884 

املسمى) ا ذوار  على  سيجرى  ا ذي 

«ف ان جغي رات»)عي عو  شراء)ض)

املتواج  بالجماعة) (244   196 بذ د)

دائر2 تيفلت،) ا ترابية عين الجوهر2،)

تاريخ) من  ابت اء) الخميسات،)  إقليم 

وو يو) (24 إلى غاوة) (2022 وو يو) (15

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

منه) ا ترخيص بإ جاز بئر وجلب املاء)

هكتارا) (0,10 من أجل سوي مساحة)

الحامل)  فائ 2 ا سي  اوع�سى خا  ،)

.AB33756(بطاقة ا تذريف ا وطنية 

69 

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني
م ور2)) أص رته  قرار  بموجب 

 وكا ة الحوض املائي  سبو رقم ح.ج)

 2022 ماي) (25 بتاريخ) (2022/872 

املسمى) ا ذوار  على  سيجرى  ا ذي 

رقم) ا ذواري  ا رسم  عي  «ابري ي»)

بالجماعة) املتواج   (81/11497

تيفلت،) دائر2  ا طلبة،) ا ترابية موام 

تاريخ) من  ابت اء) الخميسات،)  إقليم 

وو يو) (22 إلى غاوة) (2022 وو يو) (13

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

منه) ا ترخيص بإ جاز بئر وجلب املاء)

وسوي) املنزلي  االستذمال  أجل  من 

هكتارا  فائ 2) (0,9917 مساحة)

ا سي  مصطفى   وفي وا سي 2  بنى)

الحاملين  بطاقتي ا تذريف)  اجيمي،)

.A333928و(JB91102(ا وطنية

70
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وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني
م ور2)) أص رته  قرار  بموجب 

 وكا ة الحوض املائي  سبو رقم ح.ج)

 2022 ماي) (27 بتاريخ) (2022/883 

املسمى) ا ذوار  على  سيجرى  ا ذي 

ا رسم) عي  («4 تاما وشت) «اكني 

املتواج ) (57/21636 رقم) ا ذواري 

قياد2) ا ترابية بن صميم،) بالجماعة 

 اركالون،)إقليم افران،)ابت اء)من تاريخ)

وو يو) (6 غاوة) إلى  (2022 وو يو) (27

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

ا ترخيص بإ جاز ثوب وجلب املاء)منه)

من أجل سوي مساحة)1,1530)هكتارا)

 فائ 2 ا سي  امله ي ا زيات وحسناء)

ا كبوري،)الحاملين  بطاقتي ا تذريف)

.BE594165و(A328392(ا وطنية

71

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني
م ور2)) أص رته  قرار  بموجب 

 وكا ة الحوض املائي  سبو رقم ح.ج)

 2022 ماي) (27 بتاريخ) (2022/885 

املسمى) ا ذوار  على  سيجرى  ا ذي 

ا رسم) موضوع  ا  و ة») «ملك 

عي) ك.ج16856) رقم  ا ذواري 

حرر) ا سمسر2  محضر  مستخلص 

املتواج ) (2021 أبريل) (28 بتاريخ)

قياد2) تكريكر2،) ا ترابية  بالجماعة 

من) ابت اء) افران،) إقليم  اركالون،)

تاريخ)27)وو يو)2022)إلى غاوة)6)وو يو)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

منه) ا ترخيص بإ جاز بئر وجلب املاء)

هكتارا) (52 مساحة) سوي  أجل  من 

ا سي  حسن قساوي وح و)  فائ 2 

ا تذريف) الحاملين  بطاقتي  قال،)

.D211565و(X293202(ا وطنية

72

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني
م ور2)) أص رته  قرار  بموجب 

 وكا ة الحوض املائي  سبو رقم ح.ج)

 2022 ماي) (26 بتاريخ) (2022/878 

املسمى) ا ذوار  على  سيجرى  ا ذي 

ا ذواري) ا رسم  عي  «ا طاوسية»)

املتواج  بالجماعة) (59/53534 رقم)

دائر2 عين عرمة،) ا ترابية اوت والل،)

تاريخ) من  ابت اء) مكناس،)  إقليم 

وو يو) (22 إلى غاوة) (2022 وو يو) (13

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

املاء) وجلب  ثوب  بإ جاز  ا ترخيص 

 2,0098 منه من أجل سوي مساحة)

هكتارا  فائ 2 ا سي  طاو�سي خا  ،)

ا وطنية) ا تذريف  الحامل  بطاقة 

.D535467

73

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني
م ور2)) أص رته  قرار  بموجب 

 وكا ة الحوض املائي  سبو رقم ح.ج)

 2022 ماي) (31 بتاريخ) (2022/895 

املسمى) ا ذوار  على  سيجرى  ا ذي 

ا تحفيظ) مطلب  عي  («1 «ا برانش)

املتواج  بالجماعة) (16/14929 رقم)

دائر2) ا رزاق،) عب   سي ي  ا ترابية 

ابت اء) الخميسات،) إقليم  تيفلت،)

غاوة) إلى  (2022 وو يو) (20 تاريخ) من 

بحث علني في شأن) (2022 وو يو) (29

وجلب) بئر  بإ جاز  ا ترخيص  مشروع 

مساحة) سوي  أجل  من  منه  املاء)

هكتارا  فائ 2 ا سي  عمور) (0,7887

ا تذريف) الحامل  بطاقة  محم ،)

.WA9583(ا وطنية

74

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني
م ور2)) أص رته  قرار  بموجب 

 وكا ة الحوض املائي  سبو رقم ح.ج)

 2022 ماي) (31 بتاريخ) (2022/894 

املسمى) ا ذوار  على  سيجرى  ا ذي 

شراء) عو ي  عي  بوشامة») «ف ان 

 361 وع د) (278 203)ص) ض بذ د)

املتواج  بالجماعة ا ترابية) (366 ص)

تيفلت،) دائر2  ا رزاق،) عب   سي ي 

تاريخ) من  ابت اء) الخميسات،)  إقليم 

وو يو) (29 إلى غاوة) (2022 وو يو) (20

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

املاء) وجلب  بئر  بإ جاز  ا ترخيص 

 0,95 مساحة) سوي  أجل  من  منه 

هكتارا  فائ 2 ا سي  منصوري عب )

ا تذريف) الحامل  بطاقة  ا رحمان،)

.U86136(ا وطنية

75

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني
م ور2)) أص رته  قرار  بموجب 

 وكا ة الحوض املائي  سبو رقم ح.ج)

 2022/899)بتاريخ فاتح وو يو)2022 

املسمى) ا ذوار  على  سيجرى  ا ذي 

عات ا صك ا ذواري رقم) «رقاعية»)

رقم) شراء) عو   عي  (59/110824

ا ترابية) بالجماعة  املتواج   (124

عرمة،) عين  دائر2  الجمذة،) عين 

تاريخ) من  ابت اء) مكناس،)  إقليم 

وو يو) (29 إلى غاوة) (2022 وو يو) (20

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

منه) ا ترخيص بإ جاز بئر وجلب املاء)

من أجل سوي مساحة)1,5980)هكتارا)

ا  اوم،) عب   ما كي  ا سي    فائ 2 

ا وطنية) ا تذريف  الحامل  بطاقة 

.G143756

76

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني
م ور2)) أص رته  قرار  بموجب 

 وكا ة الحوض املائي  سبو رقم ح.ج)

 2022 ماي) (23 بتاريخ) (2022/846 

املسمى) ا ذوار  على  سيجرى  ا ذي 

رقم) ا ذواري  ا رسم  عي  «د تا»)

بالجماعة) املتواج   (13/152608

ا ترابية ا ونيطر2،)امللحوة اإلدارية)13،)

ا ونيطر2،) إقليم  دائر2 أوالد اوجيه،)

إلى) (2022 وو يو) (13 من تاريخ) ابت اء)

بحث علني في) (2022 وو يو) (23 غاوة)

شأن مشروع ا ترخيص بإ جاز ثوب)

وجلب املاء)منه من أجل سوي ح ووة)

مساحتها)0,0880)هكتارا  فائ 2 شركة)

في) ممثلة  (DELTA MOTORS SARL

ا ساد2) ا وا و يين  ممثلها  شخص 

الحامالن) الحراثي،) وسمير  هشام 

 G232881(بطاقتي ا تذريف ا وطنية 

.G213798و

77

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني
م ور2)) أص رته  قرار  بموجب 

 وكا ة الحوض املائي  سبو رقم ح.ج)

 2022 ماي) (23 بتاريخ) (2022/844 

املسمى) ا ذوار  على  سيجرى  ا ذي 
ا ذواري) ا رسم  عي  ا كمح») «دار 
بوبيلة) ا كائن  (R/30714 رقم)

 2 ا هضبة) ا ضم  منطوة  الخلوط 

املتواج  بالجماعة ا ترابية ا شوافع،)

دائر2  الميمو ة،) ا شوافع،) قياد2 

تاريخ) من  ابت اء) ا ونيطر2،)  إقليم 

وو يو) (23 إلى غاوة) (2022 وو يو) (13

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

املاء) وجلب  ثوب  بإ جاز  ا ترخيص 

 8,8210 منه من أجل سوي مساحة)

عواد،) ا سي 2 سذاد  هكتارا  فائ 2 

ا وطنية) ا تذريف  الحاملة  بطاقة 

.A527467

78
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وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني
م ور2)) أص رته  قرار  بموجب 

 وكا ة الحوض املائي  سبو رقم ح.ج)

 2022 ماي) (23 بتاريخ) (2022/847 

املسمى) ا ذوار  على  سيجرى  ا ذي 

ILOT 39-326»)عي) «إقامة ا كو ف)

 13/145328 رقم) ا ذواري  ا رسم 

املتواج ) مه وة  بطريق  ا كائن 

امللحوة) بالجماعة ا ترابية ا ونيطر2،)

اوجيه،) أوالد  دائر2  (،5 اإلدارية)

تاريخ) من  ابت اء) ا ونيطر2،)  إقليم 

وو يو) (23 إلى غاوة) (2022 وو يو) (13

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

املاء) وجلب  ثوب  بإ جاز  ا ترخيص 

منه من أجل سوي ح ووة مساحتها)

هكتارا  فائ 2 ا ساد2 عزيز) (0,0050

الحامالن) اغراز،) ومريم  ا غرس 

 AD48910(بطاقتي ا تذريف ا وطنية 

.D620591و

79

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني
م ور2)) أص رته  قرار  بموجب 

 وكا ة الحوض املائي  سبو رقم ح.ج)

 2022 ماي) (23 بتاريخ) (2022/848 

الجماعي) ا ذوار  على  سيجرى  ا ذي 

ا  واغر) ا سال ية  ا تابع  لجماعة 

 9 رقم) إدارية  شهاد2  عي  بهت 

املتواج ) (2022 أبريل) (26 بتاريخ)

قياد2) بالجماعة ا ترابية ا صفافذة،)

إقليم) ا وصيبية،) دائر2  ا صفافذة،)

تاريخ) من  ابت اء) سليمان،)  سي ي 

وو يو) (23 إلى غاوة) (2022 وو يو) (13

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

املاء) وجلب  ثوب  بإ جاز  ا ترخيص 

 0,20 مساحة) سوي  أجل  من  منه 

هكتارا  فائ 2 ا سي  املصطفى  فرم،)

ا وطنية) ا تذريف  الحامل  بطاقة 

.GA55368

80

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني
م ور2) أص رته  قرار  بموجب 

رقم) املائي  سبو  الحوض  وكا ة 

ماي  (23 بتاريخ) ح.ج/2022/850)

ا وطذة) على  سيجرى  ا ذي  (2022

ا كائنة) «باب دولة») األرضية املسما2)

ب وار ا وشاش 2 عات شهاد2 إدارية)

 2022 أبريل) (22 بتاريخ) (1160 رقم)

زومي،) ا ترابية  بالجماعة  املتواج  

قياد2 زومي،)دائر2 زومي،)إقليم وزان،)

إلى) (2022 وو يو) (13 من تاريخ) ابت اء)

بحث علني في) (2022 وو يو) (23 غاوة)

شأن مشروع ا ترخيص بإ جاز ثوب)

وجلب املاء)منه،)من أجل االستذمال)

املاشية  فائ 2 ا سي 2) املنزلي وإرواء)

الحاملة  بطاقة) ا  ريا�سي  فاطمة 

.LC85685(ا تذريف ا وطنية

81

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني
م ور2) أص رته  قرار  بموجب 

رقم) املائي  سبو  الحوض  وكا ة 

ماي  (19 بتاريخ) ح.ج/2022/837)

ا وطذة) على  سيجرى  ا ذي  (2022

األرضية بتراب دوار ا ولذة وهي هوتة)

ا ولذة) ب وار  ا كائنة  ا  الح  علي 

إدارية) شهاد2  عات  مرشود  بني 

 2022 أبريل) (27 بتاريخ) (1165 رقم)

زومي،) ا ترابية  بالجماعة  املتواج  

قياد2 زومي،)دائر2 زومي،)إقليم وزان،)

إلى) (2022 وو يو) (7 تاريخ) من  ابت اء)

بحث علني في) (2022 وو يو) (17 غاوة)

شأن مشروع ا ترخيص بإ جاز ثوب)

وجلب املاء)منه،)من أجل االستذمال)

ا سي ) املاشية  فائ 2  وإرواء) املنزلي 

ا ك ووي عب  ا ذالي الحامل  بطاقة)

.GM199655(ا تذريف ا وطنية

82

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار
افتتاح ا بحث ا ذلني

م ور2) أص رته  قرار  بموجب 
رقم) املائي  سبو  الحوض  وكا ة 
ماي  (19 بتاريخ) ح.ج/2022/836)
ا وطذة) على  سيجرى  ا ذي  (2022
باملكان) ا فالحية  ا بذلية  األرضية 
املناثة) دوار  بتراب  املشرف  املسمى 
19)مارس) عات عو  مذاوضة بتاريخ)
ا ترابية) بالجماعة  املتواج   (2015
زومي،) دائر2  زومي،) قياد2  زومي،)
إقليم وزان،)ابت اء)من تاريخ)7)وو يو)
2022)إلى غاوة)17)وو يو)2022)بحث)
ا ترخيص) مشروع  شأن  في  علني 
من) منه،) املاء) وجلب  ثوب  بإ جاز 
أجل االستذمال املنزلي وإرواء)املاشية)
امصيرن) فاطمة  ا سي 2   فائ 2 
ا وطنية) ا تذريف  الحاملة  بطاقة 

.LC174266
83

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار
افتتاح ا بحث ا ذلني

م ور2) أص رته  قرار  بموجب 
رقم) املائي  سبو  الحوض  وكا ة 
ماي  (19 بتاريخ) ح.ج/2022/835)
ا ذوارين) على  ا ذي سيجرى  (2022
و) (R/13800 ا ذواريين) با رسمين 
بين) اتفاقية شركة  عي  (RA/42595
حول) والخاص  ا ذام  ا وطاعين 
ا ذوارات ا تابذة مللك ا  و ة املغربية)
املتواج ) (2013 ماي) (24 بتاريخ)
بالجماعة ا ترابية اوالد بن حمادي،)
قياد2 اوالد بن حمادي،)دائر2 سي ي)
سليمان،) سي ي  إقليم  سليمان،)
إلى) (2022 وو يو) (7 تاريخ) من  ابت اء)
علني) بحث  (2022 وو يو) (17 غاوة)
بإ جاز) ا ترخيص  مشروع  شأن  في 
ثوب وجلب املاء)منه،)من أجل سوي)
هكتارا  فائ 2) (18,1020 مساحة)
 DOMAINE CAPRINNOV» شركة)
SARL AU»)ممثلة في شخص ممثلها)
ا وا وني ا سي  عب  ا رحمان ا وزاني)
ا وطنية) ا تذريف  الحامل  بطاقة 

.C169769
84

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني
م ور2) أص رته  قرار  بموجب 

رقم) املائي  سبو  الحوض  وكا ة 

ماي  (19 بتاريخ) ح.ج/2022/834)

ا وطذة) على  سيجرى  ا ذي  (2022

ا فالحية رقم)18)بتذاو ية ا ذروسية)
الجهوي) املكتب  شهاد2  عات 

بتاريخ) (160 رقم) ا فالحي   الستثمار 

بالجماعة) املتواج   (2022 مارس) (9

ا ترابية الحوافات،)قياد2 الحوافات،)

دائر2 ا غرب بني ما ك،)إقليم سي ي)

وو يو) (7 تاريخ) من  ابت اء) قاسم،)

 2022 وو يو) (17 غاوة) إلى  (2022

بحث علني في شأن مشروع ا ترخيص)

بإ جاز ثوب وجلب املاء)منه،)من أجل)

سوي مساحة)5,0051)هكتارا  فائ 2)

مذها) ومن  اكريش  فاطنة  ا سي 2 

ا وطنية) ا تذريف  الحاملة  بطاقة 

.GN52147

85

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني
م ور2) أص رته  قرار  بموجب 

رقم) املائي  سبو  الحوض  وكا ة 

ماي  (19 بتاريخ) ح.ج/2022/838)

ا ذوار) على  سيجرى  ا ذي  (2022

عي) (1 حمام) ا رياض  حي  املسمى 

 70/3287 رقم) ا ذواري  ا رسم 

سي ي) ا ترابية  بالجماعة  املتواج  

سليمان،)امللحوة اإلدارية)2،)باشوية)

سي ي) إقليم  سليمان،) سي ي 

وو يو) (7 تاريخ) من  ابت اء) سليمان،)

 2022 وو يو) (17 غاوة) إلى  (2022

بحث علني في شأن مشروع ا ترخيص)

بإ جاز ثوب وجلب املاء)منه،)من أجل)

ا سي 2) باملاء) فائ 2  حمام  تزوي  

ازهور كارح الحاملة  بطاقة ا تذريف)

.GA9361(ا وطنية

86
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وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني
م ور2) أص رته  قرار  بموجب 

رقم) املائي  سبو  الحوض  وكا ة 

ماي  (19 بتاريخ) ح.ج/2022/839)

ا ذوار) على  سيجرى  ا ذي  (2022

املسمى إقامة ا كو ف)20)عي ا رسم)

ا كائن) (13/115585 رقم) ا ذواري 

بالجماعة) املتواج   مه وة  بطريق 

اإلدارية) امللحوة  ا ونيطر2،) ا ترابية 

إقليم) اوجيه،) اوالد  دائر2  (،5

وو يو) (7 من تاريخ) ابت اء) ا ونيطر2،)

 2022 وو يو) (17 غاوة) إلى  (2022

بحث علني في شأن مشروع ا ترخيص)

من) منه،) املاء) وجلب  ثوب  بإ جاز 

هكتارا) (0,0060 مساحة) أجل سوي 

 فائ 2 ا سي  محم  امله ي شفيق)

ا وطنية) ا تذريف  الحامل  بطاقة 

.GY22914

87

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني
م ور2) أص رته  قرار  بموجب 

رقم) املائي  سبو  الحوض  وكا ة 

ماي  (26 بتاريخ) ح.ج/2022/871)

ا ذوار) على  سيجرى  ا ذي  (2022

اسبيطة) اوالد  امل عو  الجماعي 

باملكان املسمى اوالد اسبيطة ا تابع)

اسبيطة) اوالد  ا سال ية   لجماعة 

بتاريخ) (7 عي شهاد2 االستغالل رقم)

بالجماعة) املتواج   (2022 ماي) (10

إقليم) باشوية عامر،) ا ترابية عامر،)

وو يو) (14 تاريخ) من  ابت اء) سال،)

 2022 وو يو) (24 غاوة) إلى  (2022

بحث علني في شأن مشروع ا ترخيص)

بإ جاز ثوب وجلب املاء)منه،)من أجل)

سوي مساحة)0,1785)هكتارا  فائ 2)

ا سي  بنذاشر ا زين الحامل  بطاقة)

.G146525(ا تذريف ا وطنية

88

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني
م ور2) أص رته  قرار  بموجب 

رقم) املائي  سبو  الحوض  وكا ة 

ماي  (26 بتاريخ) ح.ج/2022/870)

األرض) على  سيجرى  ا ذي  (2022

ا فالحية عات شهاد2 إدارية رقم)208 

بتاريخ)16)أغسطس)2021)املتواج 2)

بالجماعة ا ترابية بير ا طا ب،)قياد2)

ا شرارد2،) دائر2  ا طا ب،) بير  تكنة 

من) ابت اء) قاسم،) سي ي  إقليم 

 24 غاوة) إلى  (2022 وو يو) (14 تاريخ)

شأن) في  علني  بحث  (2022 وو يو)

مشروع ا ترخيص بإ جاز ثوب وجلب)

مساحة) سوي  أجل  من  منه،) املاء)

ادريس) ا سي   هكتارا  فائ 2  (12

ا تذريف) الحامل  بطاقة  بالحسين 

.GK44284(ا وطنية

89

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني
م ور2) أص رته  قرار  بموجب 

رقم) املائي  سبو  الحوض  وكا ة 

ماي  (26 بتاريخ) ح.ج/2022/874)

ا ذوار) على  سيجرى  ا ذي  (2022

ا رسم) عي  (366 ا وصبة) املسمى 

ا كائن) (13/61585 رقم) ا ذواري 

بالجماعة) املتواج   مه وة  بطريق 

أو) وعما ة  باشوية  مه وة،) ا ترابية 

تاريخ) من  ابت اء) ا ونيطر2،) إقليم 

وو يو) (24 إلى غاوة) (2022 وو يو) (14

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

املاء) وجلب  ثوب  بإ جاز  ا ترخيص 

منه،)من أجل سوي مساحة)0,0070 

هكتارا  فائ 2 ا سي  ح و ي  طيفة)

ا وطنية) ا تذريف  الحامل  بطاقة 

.CB15875

90

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني
م ور2) أص رته  قرار  بموجب 

رقم) املائي  سبو  الحوض  وكا ة 

ماي  (26 بتاريخ) ح.ج/2022/869)

ا ذوار) على  سيجرى  ا ذي  (2022

77)عي ا رسم ا ذواري) املسمى ملنار2)

املتواج  بالجماعة) (13/57036 رقم)

امللحوة) سليمان،) سي ي  ا ترابية 

سي ي) إقليم  باشوية،) (5 اإلدارية)

وو يو) (14 من تاريخ) ابت اء) سليمان،)

 2022 وو يو) (24 غاوة) إلى  (2022

بحث علني في شأن مشروع ا ترخيص)

من) منه،) املاء) وجلب  ثوب  بإ جاز 

أجل أغراض غسل ا سيارات  فائ 2)

الحامل) لحراش  بوجمع  ا سي  

.Z69326(بطاقة ا تذريف ا وطنية 

91

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني
م ور2) أص رته  قرار  بموجب 

رقم) املائي  سبو  الحوض  وكا ة 

ماي  (26 بتاريخ) ح.ج/2022/875)

ا ذوار) على  سيجرى  ا ذي  (2022

ا رسم) عي  (755-2 الخير) املسمى 

املتواج ) (70/10535 رقم) ا ذواري 

سليمان،) سي ي  ا ترابية  بالجماعة 

إقليم) باشوية،) (5 اإلدارية) امللحوة 

سي ي سليمان،)ابت اء)من تاريخ)14 

وو يو)2022)إلى غاوة)24)وو يو)2022 

بحث علني في شأن مشروع ا ترخيص)

من) منه،) املاء) وجلب  ثوب  بإ جاز 

أجل أغراض غسل ا سيارات  فائ 2)

الحاملة) اقشاش  امباركة  ا سي 2 

.U75688(بطاقة ا تذريف ا وطنية 

92

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني
م ور2) أص رته  قرار  بموجب 

رقم) املائي  سبو  الحوض  وكا ة 

ماي  (26 بتاريخ) ح.ج/2022/876)

ا ذوار) على  سيجرى  ا ذي  (2022

ا رسم) عي  حلحول  اوالد  املسمى 

ا كائن) (R/18838 رقم) ا ذواري 

بوبيلة بني ما ك منطوة ضم األرا�سي)

ا ترابية) بالجماعة  املتواج   (1 شرق)

عب ) موالي  قياد2  اعزوز،) سي ي 

إقليم) ا غرب،) تالل  دائر2  ا وادر،)

 14 تاريخ) من  ابت اء) سي ي قاسم،)

وو يو)2022)إلى غاوة)24)وو يو)2022 

بحث علني في شأن مشروع ا ترخيص)

من) منه،) املاء) وجلب  ثوب  بإ جاز 

أجل سوي مساحة)20)هكتارا  فائ 2)

الحامل) الخطبي  فاطمة  ا سي  

.G92477(بطاقة ا تذريف ا وطنية 

93

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني
م ور2) أص رته  قرار  بموجب 

رقم) املائي  سبو  الحوض  وكا ة 

ماي  (31 بتاريخ) ح.ج/2022/886)

امللك) على  سيجرى  ا ذي  (2022

املسمى الخميس ا و وم عي ا رسم)

ر وعي شهاد2) (22490 ا ذواري رقم)

مارس) (30 بتاريخ) (250 رقم) إدارية 

ا ترابية) بالجماعة  املتواج   (2020

بهت،) دائر2  قياد2 مختار،) ارميالت،)

إقليم سي ي قاسم،)ابت اء)من تاريخ)

وو يو) (27 إلى غاوة) (2022 وو يو) (17

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

املاء) وجلب  ثوب  بإ جاز  ا ترخيص 

منه،)من أجل سوي مساحة)4)هكتارا)

 فائ 2 ا سي  محم  ا فضيل شنينة)

ا وطنية) ا تذريف  الحامل  بطاقة 

.G249116

94
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وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني

م ور2) أص رته  قرار  بموجب 

رقم) املائي  سبو  الحوض  وكا ة 

ماي  (31 بتاريخ) ح.ج/2022/893)

ا ذوار) على  سيجرى  ا ذي  (2022

1)عي ا رسم ا ذواري) املسمى بوزوي)

05/65173)املتواج  بالجماعة) ع د)

ا ترابية آوت نذمان،)دائر2 الحاجب،)

 20 من تاريخ) إقليم الحاجب ابت اء)

وو يو)2022)إلى غاوة)29)وو يو)2022 

بحث علني في شأن مشروع ا ترخيص)

من أجل) منه،) بحفر بئر وجلب املاء)

هكتارات  فائ 2) (5 مساحة) سوي 

ا سي  ا  باغ محم  الحامل  بطاقة)

.C32671(ا تذريف ا وطنية

130

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني

م ور2) أص رته  قرار  بموجب 

رقم) املائي  سبو  الحوض  وكا ة 

ماي  (31 بتاريخ) ح.ج/2022/897)

ا ذوار) على  سيجرى  ا ذي  (2022

ا رسم) عي  (1 ا سالم) ابالد  املسمى 

املتواج ) (67/25235 ع د) ا ذواري 

جحجوح،) سبت  ا ترابية  بالجماعة 

دائر2 أكوراي،)إقليم الحاجب ابت اء)

إلى غاوة) (2022 وو يو) (20 تاريخ) من 

بحث علني في شأن) (2022 وو يو) (26

مشروع ا ترخيص بإ جاز ثوب وجلب)

مساحة) سوي  أجل  من  منه،) املاء)

11.2639)هكتار  فائ 2 ا سي  وهبي)

ا تذريف) الحامل  بطاقة  محم  

.B559569(ا وطنية

131

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني
م ور2) أص رته  قرار  بموجب 

رقم) املائي  سبو  الحوض  وكا ة 

ماي  (31 بتاريخ) ح.ج/2022/896)

ا ذوار) على  سيجرى  ا ذي  (2022

ا رسم) عي  (110 تافيال ت) املسمى 

املتواج ) (05/65960 ع د) ا ذواري 

جحجوح،) سبت  ا ترابية  بالجماعة 

دائر2 أكوراي،)إقليم الحاجب ابت اء)

إلى غاوة) (2022 وو يو) (20 تاريخ) من 

بحث علني في شأن) (2022 وو يو) (29

وجلب) بئر  بحفر  ا ترخيص  مشروع 

مساحة) سوي  أجل  من  منه،) املاء)

ا ب وي) ا سي   هكتار  فائ 2  (0.10

ا تذريف) الحامل  بطاقة  فيصل 

.D511271(ا وطنية

132

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني
م ور2) أص رته  قرار  بموجب 

رقم) املائي  سبو  الحوض  وكا ة 

وو يو  فاتح  بتاريخ  ح.ج/2022/911)

ا ذوار) على  سيجرى  ا ذي  (2022

شراء) عو ي  عي  كلبة  عين  املسمى 

املتواج ) (165 وع د) (343 ض بذ د)

دائر2) م وو ة،) ا ترابية  بالجماعة 

تاو ات،)إقليم تاو ات ابت اء)من تاريخ)

وو يو) (30 إلى غاوة) (2022 وو يو) (20

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

املاء) وجلب  بئر  بإ جاز  ا ترخيص 

منه،)من أجل سوي مساحة)1.8209 

ا بوجي ي) ا سي   هكتار  فائ 2 

ا تذريف) الحامل  بطاقة  محم  

.C119572(ا وطنية

133

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني

م ور2) أص رته  قرار  بموجب 

رقم) املائي  سبو  الحوض  وكا ة 

وو يو  فاتح  بتاريخ  ح.ج/2022/901)

ا ذوار) على  سيجرى  ا ذي  (2022

املسمى عوينات عي شهاد2 االستغالل)

املتواج  بالجماعة ا ترابية) (17 ع د)

إفران) إقليم  تزكيت،) دائر2  تزكيت،)

 2022 وو يو) (27 تاريخ) من  ابت اء)

بحث علني) (2022 وو يو) (7 إلى غاوة)

بإ جاز) ا ترخيص  مشروع  شأن  في 

ثوب وجلب املاء)منه،)من أجل سوي)

هكتار  فائ 2) (2.3670 مساحة)

الحامل  بطاقة) مو ود  وبيح  ا سي  

.DB19867(ا تذريف ا وطنية

134

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني

م ور2) أص رته  قرار  بموجب 

رقم) املائي  سبو  الحوض  وكا ة 

وو يو  فاتح  بتاريخ  ح.ج/2022/902)

ا ذوار) على  سيجرى  ا ذي  (2022

املسمى اجرد  اوت احم  اسوكة عي)

املتواج ) (02 شهاد2 االستغالل ع د)

دائر2) املان،) آوت  ا ترابية  بالجماعة 

اوموزار مرموشة،)إقليم بوملان ابت اء)

إلى غاوة) (2022 وو يو) (20 تاريخ) من 

بحث علني في شأن) (2022 وو يو) (30

مشروع ا ترخيص بإ جاز ثوب وجلب)

مساحة) سوي  أجل  من  منه،) املاء)

عوى) او  ا سي   هكتار  فائ 2  (1.50

ا تذريف) الحامل  بطاقة  الحسين 

.Q36011(ا وطنية

135

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني
م ور2) أص رته  قرار  بموجب 

رقم) املائي  سبو  الحوض  وكا ة 

وو يو  فاتح  بتاريخ  ح.ج/2022/903)

ا ذوار) على  سيجرى  ا ذي  (2022

عو ) عي  ظير  ا رمل  ف ان  املسمى 

155)وعو ) 132)ص) شراء)ض بذ د)

املتواج ) (212 ص) (162 ع د) شراء)

عالل) سي ي  ا ترابية  بالجماعة 

إقليم) الخميسات،) دائر2  املص ر،)

 20 تاريخ) من  ابت اء) الخميسات 

وو يو)2022)إلى غاوة)29)وو يو)2022 

بحث علني في شأن مشروع ا ترخيص)

من أجل) منه،) بإ جاز بئر وجلب املاء)

0.4425)هكتار  فائ 2) سوي مساحة)

ا سي 2 لخليفة مليكة وا سي 2 عاه )

بنذسو الحاملتين  بطاقتي ا تذريف)

.A430290(و(X59609(ا وطنية

136

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني
م ور2) أص رته  قرار  بموجب 

رقم) املائي  سبو  الحوض  وكا ة 

وو يو  فاتح  بتاريخ  ح.ج/2022/900)

ا ذوار) على  سيجرى  ا ذي  (2022

املسمى اعوي  املاء)عي شهاد2 امللكية)

16/57607)املتواج  بالجماعة) ع د)

دائر2) ا رزاق،) عب   سي ي  ا ترابية 

ابت اء) الخميسات  إقليم  تيفلت،)

إلى غاوة) (2022 وو يو) (20 تاريخ) من 

بحث علني في شأن) (2022 وو يو) (29

وجلب) بئر  بإ جاز  ا ترخيص  مشروع 

مساحة) سوي  أجل  من  منه،) املاء)

1.01)هكتار  فائ 2 ا سي  اهريميش)

ا تذريف) الحامل  بطاقة  ا ذربي 

.Z103540(ا وطنية

137
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وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني
م ور2) أص رته  قرار  بموجب 

رقم) املائي  سبو  الحوض  وكا ة 

وو يو  فاتح  بتاريخ  ح.ج/2022/898)

ا ذوار) على  سيجرى  ا ذي  (2022

ملكية) عي  تيرست  ف ان  املسمى 

املتواج ) (165 ص) (100 بذ د) ض 

ا طلبة،) مجمع  ا ترابية  بالجماعة 

إقليم الخميسات) دائر2 الخميسات،)

إلى) (2022 وو يو) (20 من تاريخ) ابت اء)

علني) بحث  (2022 وو يو) (29 غاوة)

بإ جاز) ا ترخيص  مشروع  شأن  في 

ثوب وجلب املاء)منه،)من أجل سوي)

2)هكتار  فائ 2 ا سي  باجي) مساحة)

ا تذريف) الحامل  بطاقة  الحسين 

.GK27319(ا وطنية

138

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني
م ور2) أص رته  قرار  بموجب 

رقم) املائي  سبو  الحوض  وكا ة 

وو يو  (2 بتاريخ) ح.ج/2022/910)

ا ذوار) على  سيجرى  ا ذي  (2022

اململوك  لجماعة ا سال ية ا ذتاتو2)

املضية بني وال ا تابع  لملك املسمى)

ع د) ا كراء) عو   عي  سحير2  بالد 

 MB21-148 رقم امللف) (217/2022

املتواج ) (2022 مارس) (16 بتاريخ)

قياد2) ملرابيح،) ا ترابية  بالجماعة 

سي ي) إقليم  ورغة،) دائر2  ملرابيح،)

وو يو) (21 تاريخ) من  ابت اء) قاسم 

 2022 وو يو) فاتح  غاوة  إلى  (2022

بحث علني في شأن مشروع ا ترخيص)

من) منه،) املاء) وجلب  ثوب  بإ جاز 

19)هكتار  فائ 2) أجل سوي مساحة)

الحامل  بطاقة) والي  فؤاد  ا سي  

.GN128014(ا تذريف ا وطنية

139

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني
م ور2) أص رته  قرار  بموجب 

رقم) املائي  سبو  الحوض  وكا ة 

وو يو  (2 بتاريخ) ح.ج/2022/908)

ا ذوار) على  سيجرى  ا ذي  (2022

ا رسم) عي  (860-2 الخير) املسمى 

املتواج ) (70/10615 ع د) ا ذواري 

سليمان،) سي ي  ا ترابية  بالجماعة 

سي ي) باشوية  (،5 اإلدارية) امللحوة 

سليمان) سي ي  إقليم  سليمان،)

إلى) (2022 وو يو) (21 من تاريخ) ابت اء)

علني) بحث  (2022 وو يو) فاتح  غاوة 

بإ جاز) ا ترخيص  مشروع  شأن  في 

ثوب وجلب املاء)منه،)من أجل غسل)
ا زفري) ا سي   ا سيارات  فائ 2 

ا تذريف) الحامل  بطاقة  اسماعيل 

.LB41067(ا وطنية

140

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني
م ور2) أص رته  قرار  بموجب 

رقم) املائي  سبو  الحوض  وكا ة 

وو يو  (2 بتاريخ) ح.ج/2022/904)

با ضيذة) سيجرى  ا ذي  (2022

ا ريم) عات  مو�سى  سي ي  ا فالحية 

شهاد2) عات  (1232 ع د) ا ذواري 

إدارية ع د)162)بتاريخ)24)ماي)2022 

ازغار،) ا ترابية  بالجماعة  املتواج  

دائر2 سي ي سليمان،) قياد2 ازغار،)

من) ابت اء) سليمان،) سي ي  إقليم 

إلى غاوة فاتح) (2022 وو يو) (21 تاريخ)

شأن) في  علني  بحث  (2022 وو يو)

مشروع ا ترخيص بإ جاز ثوب وجلب)

املاء)منه،)من أجل سوي مساحة)76 

 AGRIMED شركة) هكتار  فائ 2 

DOMAINE SIDI MOUSSA)ممثلة)

ا سي ) ا وا وني  ممثلها  شخص  في 

الحامل  بطاقة) رضوان  ا ينبوعي 

.F622861(ا تذريف ا وطنية رقم

141

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني
م ور2) أص رته  قرار  بموجب 

رقم) املائي  سبو  الحوض  وكا ة 

وو يو  (2 بتاريخ) ح.ج/2022/906)

ا وطذة) على  سيجرى  ا ذي  (2022

عات) كودفغول  املسمات  األرضية 

 2022 وو يو) (14 بتاريخ) بيع  عو  

زومي،) ا ترابية  بالجماعة  املتواج 2 

قياد2 زومي،)دائر2 زومي،)إقليم وزان)

إلى) (2022 وو يو) (21 من تاريخ) ابت اء)

غاوة فاتح وو يو)2022)بحث علني في)

شأن مشروع ا ترخيص بإ جاز ثوب)

وجلب املاء)منه،)من أجل االستذمال)

ا ذالي) عب   ا سي   املنزلي  فائ 2 

ا تذريف) الحامل  بطاقة  حي وري 

.LC26362(ا وطنية

142

وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني
م ور2) أص رته  قرار  بموجب 

رقم) املائي  سبو  الحوض  وكا ة 

وو يو  (2 بتاريخ) ح.ج/2022/907)

ا ذوار) على  سيجرى  ا ذي  (2022

ا رسم) عي  جرموني  ملك  املسمى 

املتواج ) (30/32174 ع د) ا ذواري 

ا  فالي،) عين  ا ترابية  بالجماعة 

تالل) دائر2  ا  فالي،) عين  قياد2 

ابت اء) قاسم  سي ي  إقليم  ا غرب،)

إلى غاوة) (2022 وو يو) (21 تاريخ) من 

فاتح وو يو)2022)بحث علني في شأن)

مشروع ا ترخيص بإ جاز ثوب وجلب)

مذصر2) تزوي   أجل  من  منه،) املاء)

زيتون باملاء) فائ 2 ا سي  املصطفى)

ا تذريف) الحامل  بطاقة  جرموني 

.GM48734(ا وطنية
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وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني
م ور2) أص رته  قرار  بموجب 

رقم) املائي  سبو  الحوض  وكا ة 

وو يو  (2 بتاريخ) ح.ج/2022/909)

ا وطذة) على  سيجرى  ا ذي  (2022

دوار) بتراب  بوهار  عين  املسمات 

ا وشاش 2 عات شهاد2 إدارية تتذلق)

باالستغالل رقم)1508)بتاريخ)20)ماي)

املتواج 2 بالجماعة ا ترابية) ( (2022

زومي،) دائر2  زومي،) قياد2  زومي،)

إقليم وزان ابت اء)من تاريخ)21)وو يو)

 2022 وو يو) فاتح  غاوة  إلى  (2022

بحث علني في شأن مشروع ا ترخيص)

بإ جاز ثوب وجلب املاء)منه،)من أجل)

املاشية) وإرواء) املنزلي  االستذمال 

ا  حيمني) ا شريفة  ا سي 2   فائ 2 

ا وطنية) ا تذريف  الحاملة  بطاقة 

.LC237927
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وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار

افتتاح ا بحث ا ذلني
م ور2) أص رته  قرار  بموجب 

رقم) املائي  سبو  الحوض  وكا ة 

وو يو  (2 بتاريخ) ح.ج/2022/914)

ا ذوار) على  سيجرى  ا ذي  (2022

املسمى ا صاف اعياش)1)عي ا رسم)

وإشهاد) (45 ص) (66 ع د) الخليفي 

 9 بتاريخ) عليه  مصادق  با ترا�سي 

بالجماعة) املتواج   (2022 مارس)

دائر2) ا ترابية عب  ا غاوة ا سواحل،)

من) ابت اء) الحسيمة  إقليم  كتامة،)

 27 غاوة) إلى  (2022 وو يو) (20 تاريخ)

شأن) في  علني  بحث  (2022 وو يو)

ثوب) بإ جاز  ا ترخيص  مشروع 

وجلب املاء)منه،)من أجل االستذمال)

املاشية وسوي مساحة) املنزلي وإرواء)

0.0571) فائ 2 ا سي  االحم ي عب )

ا تذريف) الحامل  بطاقة  ا سالم 

.C224462(ا وطنية
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وكا ة الحوض املائي  سبو

ملخص قرار
افتتاح ا بحث ا ذلني

م ور2) أص رته  قرار  بموجب 
رقم) املائي  سبو  الحوض  وكا ة 
وو يو  (2 بتاريخ) ح.ج/2022/912)
ا ذوار) على  سيجرى  ا ذي  (2022
الخليفي) ا رسم  ا شفق عي  املسمى 
با ترا�سي) وإشهاد  (45 ص) (66 ع د)
 2022 مارس) (9 مصادق عليه بتاريخ)
عب ) ا ترابية  بالجماعة  املتواج  
ا غاوة ا سواحل،)دائر2 كتامة،)إقليم)
وو يو) (20 الحسيمة ابت اء)من تاريخ)
2022)إلى غاوة)27)وو يو)2022)بحث)
ا ترخيص) مشروع  شأن  في  علني 
من) منه،) املاء) وجلب  ثوب  بإ جاز 
أجل االستذمال املنزلي وإرواء)املاشية)
وسوي مساحة)0.1493) فائ 2 ا سي )
االحم ي عب  ا سالم الحامل  بطاقة)

.C224462(ا تذريف ا وطنية
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وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء
قرار إجراء)بحث عمومي

إعاد2 تح و  امللك ا ذام ا بحري
 لمنطوة املمت 2 ما بين ح ود الجماعة ا ترابية)

بئر أ زران وشمال أم  كوير2
ا تابع   ائر2 ا ذركوب،)با نفوع ا ترابي لجماعة)

B962( إلى ا وت(B1( ا ذركوب من ا وت
إقليم وادي ا ذهب

وزير  ا تجهيز واملاء :
بناء)على ا ظهير ا شريف ا صادر)
(فاتح وو يو) (1332 شذبان) (7 بتاريخ)
1914))املتذلق بامللك ا ذام كما وقع)
ا فصلين) وخاصة  تتميمه  أو  تغييره 

األول وا سابع منه)،
عي) ا تجزيئي  ا تصميم  وعلى 
إلعاد2) املبين  (1/2000 املوياس)
تح و  امللك ا ذام ا بحري  لمنطوة)
املمت 2 ما بين ح ود الجماعة ا ترابية)
دائر2) بئر أ زران وشمال أم  كوير2،)
لجماعة) ا ترابي  با نفوع  ا ذركوب،)
ا وت ) إلى  (B1 ا وت ) من  ا ذركوب،)

B962))إقليم وادي ا ذهب.
اإلقليمي) امل ور  من  وباقتراح 
واملاء) وا لوجيستيك  وا نول   لتجهيز 

با  اخلة،)قرر ما ولي):
بحث) وجري  (: األول) ا فصل 
عمومي م ته شهر واح  بشأن إعاد2)
تح و  امللك ا ذام ا بحري  لمنطوة)
الجماعة) ح ود  بين  ما  املمت 2 
ا ترابية بئر أ زران وشمال أم  كوير2،)
ا ترابي) با نفوع  ا ذركوب،) دائر2 
إلى) (B1 من ا وت ) لجماعة ا ذركوب،)
ا ذهب،) وادي  إقليم  (،B962 ا وت
كما هو مبين بالئحة إح اثيات المبير)
ا تجزيئية) با تصاميم  املتواج 2  (4
عات املوياس)1/2000)امللحوة بأصل)

هذا ا ورار ويوضع  هذا ا غرض ملف)

ا بحث إبت اء)من)29)وو يو)2022)إلى)

غاوة)29)وو يو)2022،)بمكاتب دائر2)

لجماعة) ا ترابي  با نفوع  ا ذركوب،)

بإقليم وادي ا ذهب،)كما) ا ذركوب،)

دفتر  ت وين) املكاتب  بنفس  وفتح 

مالحظات من يهمهم األمر.

هذا) عن  يذلن  (: ا ثاني) ا فصل 

تلصق) إعال ات  بواسطة  ا بحث 

وينشر) املذكور2  ا  ائر2  بمكاتب 

بالجري 2 ا رسمية وفي إح ى الجرائ )

ا وطنية.

إ تهاء) بذ   (: ا ثا ث) ا فصل 

دائر2) رئيس  ا سي   يذو   ا بحث،)

ا ذهب) وادي  بإقليم  ا ذركوب،)

إجتماعا مع لجنة تتكون من):

ا ترابية) الجماعة  عن  ممثل 

ا ذركوب.

ا  و ة) أمالك  إدار2  عن  ممثل 

با  اخلة.

ممثل عن مصلحة املحافظة على)

األمالك ا ذوارية وا رهون با  اخلة.

واملاء) ا تجهيز  وزار2  عن  ممثل 

با  اخلة.

ا سامية) املن وبية  عن  ممثل 

ا تصحر) ومحاربة  وا غابات   لمياه 

با  اخلة.

الحضرية) ا وكا ة  عن  ( ممثل)

با  اخلة.

ممثل عن مصلحة املسح ا ذواري)

والخرائطية با  اخلة.

وتتوجه هذه ا لجنة إلى عين املكان)

املذنيين) املالكين  مالحظات   تلوي 

باألمر وتستمع إلى أقوال األشخاص)

مؤهلين  تزوي ها) أنهم  ترى  ا ذون 

وتب ي) ا ضرورية  املذلومات  بجميع 

املو مة) املالحظات  حول  رأيها 

على) املوافوة  وحول  اا بحث  أثناء)

اإلحتفاظ بالح ود املبينة في مشروع)

تصميم ا تح و  أو حول تغيير تلك)

الح ود.

في) ا لجنة  هذه  رأي  يسجل  كما 

محضر من نسختين ووقذه أعضائها)

بهذا) مشفوعا  ا بحث  ملف  ورد  ثم 

دائر2) رئيس  ا سي   وبرأي  املحضر 

إلى) بإقليم وادي ا ذهب،) ا ذركوب،)

وا نول) اإلقليمية  لتجهيز  امل ورية 

وا لوجيستيك واملاء)با  اخلة،)وع ك)

املح د) ا وا وني  األجل  إ تهاء) فور 

إلجراء)هذا ا بحث.
امل ور اإلقليمي  لتجهيز وا نول)

وا لوجيستيك واملاء)با  اخلة
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